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ใบรายละเอยีดประกอบการจัดซื อครุภัณฑ์ 

 

1. ชื!อครุภณัฑ์ 
 

2.  จาํนวนที!ตอ้งการ 

 

3.  รายละเอียด(ทางเทคนิค) 

 

4.  คุณลกัษณะทางวชิาการ (ถา้มี)  

 

5.  การส่งมอบวสัดุ / ครุภณัฑ ์

 

6.  การรับประกนัคุณภาพ 

 

7.  สถานที!ส่งมอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 

รัตนโกสินทร์ 

กองคลงั  

 

แบบฟอร์มตวัอย่าง 

รายงานขอซื อ/จา้ง 

รหสัเอกสาร   A 13-06 

วนัที"บงัคบัใช ้  #$ กนัยายน %&&# 

ISSUE  3   

หนา้ที"    '/' 

 

                                       บันทกึข้อความ 

ส่วนราชการ  กองคลงั  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์      

ที!  ศธ $&(%.$#/            วนัที!                                                       

เรื อง    รายงานการขออนุมติัจดัซื!อ/จดัจา้ง                             
 

เรียน     ผูอ้าํนวยการกองคลงั 

 

           ดว้ย  ..............หน่วยงานที"ขอจดัซื อ/จดัจา้ง......................  มีความประสงคข์ออนุมติัจดัซื อ/จดัจา้ง
...............(รายการที"ขอจดัซื อ/จดัจา้ง)............................... ดงันั น  เพื"อใหก้ารดาํเนินงานเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย  
ฝ่ายพสัดุ   จึงขอรายงานการจดัซื อตามระเบียบสํานกันายกรัฐมนตรีว่าดว้ยการพสัดุ  พ.ศ. "#$#  และฉบบัแกไ้ข
เพิ%มเติมฯ ขอ้  "&  ดงัต่อไปนี!  

!.  เหตุผลและความจาํเป็นที จะซื#อ/จ้าง    
$. รายละเอยีดของพสัดุที จะซื#อ/ซื#อ  

%.  ราคาที เคยซื#อ/จ้าง  ครั#งสุดท้าย   

&. วงเงนิที จะซื#อ/จ้าง  
'.  กาํหนดระยะเวลาที ต้องการซื#อ/จ้าง  
(.  วธีิที จะซื#อ/จา้ง  และเหตุผลที%ตอ้งซื!อ/จา้ง  โดยวิธีนี!  

  (.! วธีิที จะซื#อ/จ้าง โดยวิธีตกลงราคา  ตามระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการพสัดุ พ.ศ.  
"#$#  และฉบบัแกไ้ขเพิ%มเติมฯ ขอ้ ................   

(.$  เหตุผลที ต้องซื#อ/จ้าง โดยวธีินี#  เนื%องจากวงเงินที%จะซื!อ/จา้ง มีราคาไม่เกิน  '((,((( บาท  
ตามระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการพสัดุ พ.ศ."#$# และฉบบัแกไ้ขเพิ%มเติมฯ ขอ้................. 
 

         จึงเรียนมาเพื%อโปรดนาํเสนอ อมทร. พิจารณา 

'.  อนุมติัใหจ้ดัซื อ/จา้ง .........(รายการที"ขอซื อ/จา้ง)...............  กบั  ...........(บริษทั/หา้ง/ร้าน)..............  
รายละเอียดตามใบเสนอราคาเลขที% ..........................ลงวนัที% ....................ดังแนบ  เป็นเงิน................บาท 
(..........................................................) โดยวิธีตกลงราคา   หมวด........................... 
         2.  อนุมติัแต่งตั งคณะกรรมการตรวจรับพสัดุดงันี  

2.'  .................................................................  ประธานกรรมการ 

%.%  .................................................................  กรรมการ 

%.#  .................................................................  กรรมการ 

 

 
(.......................................................) 

ตาํแหน่ง..................................................... 
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ใบตรวจรับครุภณัฑ์ 
 

เขียนที    มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ 

 

วนัที!............... เดือน..........................พ.ศ.................. 
 

     ตามที  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ไดแ้ต่งตั"งคณะกรรมการตรวจรับครุภณัฑ์
ของ  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์              (กอง/สาํนกั)                           นั"น 

 

      บดันี" คณะกรรมการผูมี้นามขา้งทา้ยนี"    ไดต้รวจรับครุภณัฑ์  ณ  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์            (กอง/สํานกั)                            ซึ งมี           (บริษทั/ห้าง/ร้าน)                           เป็นผูข้าย  
ไดน้าํส่งตามใบสั งซื"อ/สัญญาซื"อขาย   เลขที .................................ลงวนัที ....................................  เพื อใชใ้นงาน
ของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์          (กอง/สํานกั)                           ดงัปรากฏรายละเอียด
ตรวจรับดงัต่อไปนี"  

1. ......................................................................................เป็นเงิน.........................บาท 

2. ......................................................................................เป็นเงิน.........................บาท 

 

รวมเป็นเงินทั"งสิ"น...................................บาท  (.............................................. )  ซึ งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ ม 
จาํนวน.........................................บาท  (................................................ )  ตลอดจนภาษีอากรอื น ๆ  และ
ค่าใชจ่้ายทั"งปวงดว้ยแลว้  เห็นวา่มีปริมาณและคุณภาพถูกตอ้งครบถว้น  ตามรายละเอียดในใบสั งซื"อ/สัญญา
ซื"อขายข้างต้น  และได้ส่งมอบแก่  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์        (กอง/สํานัก)                            
รับไวเ้ป็นการถูกตอ้งแลว้ในวนันี"  
 

      คณะกรรมการจึงได้ลงลายมือชื!อไว้เป็นหลกัฐาน 
 

 

%.  ................................................................................... ลงชื!อ…………………..……………ประธานกรรมการ 

 

".  ................................................................................... ลงชื!อ………………………..………กรรมการ 

 

$.  ................................................................................... ลงชื!อ…………………..……………กรรมการ 



 

 

 

ใบตรวจการจ้าง 

 

  คณะกรรมการตรวจการจา้ง  ไดต้รวจการจา้งงาน ซึ! งมี บริษทั                                        จาํกดั เป็นผูรั้บจา้ง
ทํางานก่อสร้าง                                                                          ตามสัญญาจ้างเลขที!                          .ลงวันที!                                            
บดันี"ผูรั้บจา้งไดป้ฏิบติังาน                                             เสนอต่อผูว้า่จา้งและไดรั้บอนุมติัแลว้เสร็จถูกตอ้งตามสญัญา 

ตามหนงัสือส่งงานของผูรั้บจา้งลงวนัที!                          เดือน                                   พ.ศ.                                    . 
เสร็จถูกตอ้งตามสญัญาแลว้ ตั"งแต่วนัที!                          เดือน                                    พ.ศ.                                     . 
และไดม้อบงานแลว้ ตั"งแต่วนัที!                                      เดือน                                    พ.ศ.                                    . 
ผูรั้บจา้งควรไดรั้บเงินงวดที! .......(..............)   ตามสญัญาขอ้  #  เป็นเงิน                                                            บาท 

(                                                        )   ในการนี"ผูรั้บจา้งไดท้าํการเกินกาํหนดสญัญา 
ตั"งแต่วนัที!                        เดือน                      พ.ศ.                               เป็นเวลา                     วนั   และไดรั้บอนุมติั 

ใหต้่อสญัญาจากท่านอธิการบดีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์  รวม                  -                   ครั" ง 
ครั" งที!  $  จากวนัที!                   -                   ถึงวนัที!                       -                                 เป็นเวลา           -          วนั 

ครั" งที!  %  จากวนัที!                   -                   ถึงวนัที!                       -                                 เป็นเวลา           -          วนั 

คงทาํงานเกินกาํหนดสญัญาไป                วนั  จะตอ้งเสียค่าปรับวนัละ                    บาท(                                           )  รวมเป็นเงิน                                                         
บาท (                                                                                         ) 
การตรวจสอบการคาํนวณเงินค่างานตามสญัญาแบบปรับราคาได ้(ค่า K) ของงานงวดที!                   คิดเป็นเงินลดจาํนวน                                
บาท  (                                                                                                                           ) 
คงไดรั้บเงินงวดนี" เป็นเงิน                                   บาท    (                                                                                         )  
 

คณะกรรมการตรวจการจ้าง 

(ลงชื!อ)                                                       .                                                     .ประธานกรรมการตรวจการจา้ง 
 (ลงชื!อ)                                                      .                                                     .กรรมการตรวจการจา้ง 
 (ลงชื!อ)                                                      .                                                     .กรรมการตรวจการจา้ง 
(ลงชื!อ)                                                       .                                                     .กรรมการตรวจการจา้ง 
 

ผู้ควบคุมงาน 

 

 (ลงชื!อ)                                                       .                                                     .     ผูค้วบคุมงาน 
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ใบรายงานต่อผู้มีอาํนาจสั งจ้างพร้อมด้วยหลกัฐาน 

 

คณะกรรมการตรวจการจา้ง  ไดต้รวจการจา้งงาน ซึ! งมี บริษทั                                         จาํกดั เป็นผูรั้บจา้ง
ทํางานก่อสร้าง                                                                          ตามสัญญาจ้างเลขที!                          .ลงวันที!                                            
บดันี"ผูรั้บจา้งไดป้ฏิบติังาน                                             เสนอต่อผูว้า่จา้งและไดรั้บอนุมติัแลว้เสร็จถูกตอ้งตามสญัญา 

เสนอต่อผูว้า่จา้งและไดรั้บอนุมติัแลว้เสร็จถูกตอ้งตามสญัญา  ตั"งแต่วนัที!             เดือน                    พ.ศ.               .      ผูรั้บจา้งควร
ไดรั้บเงินงวดที! .......(..............)   ตามสญัญาขอ้  #  เป็นเงิน                                                            บาท 

(                                                        )    
คงทาํงานเกินกาํหนดสัญญาไป                วนั  จะตอ้งเสียค่าปรับวนัละ                    บาท(                                           )  รวมเป็นเงิน                                                         
บาท (                                                                                         ) 
การตรวจสอบการคาํนวณเงินค่างานตามสญัญาแบบปรับราคาได ้(ค่า K) ของงานงวดที!                   คิดเป็นเงินลดจาํนวน                                
บาท  (                                                                                                                           ) 
คงไดรั้บเงินงวดนี" เป็นเงิน                                   บาท    (                                                                                         )  

  จึงขอประทานรายงานต่อท่านอธิการบดีมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์                เพื!อทราบ
ตามระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการพสัดุ  พ.ศ.  $%&% และที!แกไ้ขเพิ!มเติม 

 

คณะกรรมการตรวจการจ้าง 

(ลงชื!อ)                                                       .                                                     .ประธานกรรมการตรวจการจา้ง 
 (ลงชื!อ)                                                      .                                                     .กรรมการตรวจการจา้ง 
 (ลงชื!อ)                                                      .                                                     .กรรมการตรวจการจา้ง 
(ลงชื!อ)                                                       .                                                     .กรรมการตรวจการจา้ง 
 

ผู้ควบคุมงาน 

 

 (ลงชื!อ)                                                       .                                                     .     ผูค้วบคุมงาน 
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ใบรับรองผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง 

เขียนที   มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ 
สาํนกังาน                                                                 . 

                                                                                 วนัที                                                                                   .               
 

คณะกรรมการตรวจการจา้ง  ไดต้รวจการจา้งงาน ซึ งมี บริษทั                                         จาํกดั เป็นผูรั้บจา้ง
ทํางานก่อสร้าง                                                                          ตามสัญญาจ้างเลขที                          .ลงวันที                                             
บดันี"ผูรั้บจา้งไดป้ฏิบติังาน                                             เสนอต่อผูว้า่จา้งและไดรั้บอนุมติัแลว้เสร็จถูกตอ้งตามสญัญา 

เสนอต่อผูว้า่จา้งและไดรั้บอนุมติัแลว้เสร็จถูกตอ้งตามสญัญา  ตั"งแต่วนัที              เดือน                    พ.ศ.               .      ผูรั้บจา้งควร
ไดรั้บเงินงวดที  .......(..............)   ตามสญัญาขอ้  #  เป็นเงิน                                                            บาท 

(                                                        )    
คงทาํงานเกินกาํหนดสัญญาไป                วนั  จะตอ้งเสียค่าปรับวนัละ                    บาท(                                           )  รวมเป็นเงิน                                                         
บาท (                                                                                         ) 
การตรวจสอบการคาํนวณเงินค่างานตามสญัญาแบบปรับราคาได ้(ค่า K) ของงานงวดที                    คิดเป็นเงินลดจาํนวน                                
บาท  (                                                                                                                           ) 
คงไดรั้บเงินงวดนี" เป็นเงิน                                   บาท    (                                                                                         )  

  คณะกรรมการตรวจการจา้งไดด้าํเนินการตามขอ้กาํหนดในสัญญาและตามแบบรูปรายการละเอียดถูกตอ้ง
ครบถว้นแลว้  การจา้งรายนี"ไดส้ั งเปลี ยนแปลง แกไ้ขเพิ มเติม หรือตดัทอนแบบรูปรายการ                
คือ                                                                                                                                                                             . 
 

คณะกรรมการตรวจการจ้าง 

(ลงชื อ)                                                       .                                                     .ประธานกรรมการตรวจการจา้ง 
 (ลงชื อ)                                                      .                                                     .กรรมการตรวจการจา้ง 
 (ลงชื อ)                                                      .                                                     .กรรมการตรวจการจา้ง 
(ลงชื อ)                                                       .                                                     .กรรมการตรวจการจา้ง 
 

ผู้ควบคุมงาน 

 

 (ลงชื อ)                                                       .                                                     .     ผูค้วบคุมงาน 

 

 

 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 

รัตนโกสินทร์ 

กองคลงั สํานักงานอธิการบด ี

 

แบบฟอร์มตวัอย่าง 

ใบรับรองผลการปฏิบติังานของผูรั้บจา้ง 

รหสัเอกสาร   A 13-12 

วนัที บงัคบัใช ้  30 กนัยายน$%%& 

ISSUE  3  

หนา้ที     '/' 



 

 

 

ใบตรวจการจ้าง 

 

  คณะกรรมการตรวจการจา้ง  ไดต้รวจการจา้งงาน ซึ! งมี บริษทั                                        จาํกดั เป็นผูรั้บจา้ง
ทํางานก่อสร้าง                                                                          ตามสัญญาจ้างเลขที!                          .ลงวันที!                                            
บดันี"ผูรั้บจา้งไดป้ฏิบติังาน                                             เสนอต่อผูว้า่จา้งและไดรั้บอนุมติัแลว้เสร็จถูกตอ้งตามสญัญา 

ตามหนงัสือส่งงานของผูรั้บจา้งลงวนัที!                          เดือน                                   พ.ศ.                                    . 
เสร็จถูกตอ้งตามสญัญาแลว้ ตั"งแต่วนัที!                          เดือน                                    พ.ศ.                                     . 
และไดม้อบงานแลว้ ตั"งแต่วนัที!                                      เดือน                                    พ.ศ.                                    . 
ผูรั้บจา้งควรไดรั้บเงินงวดที! .......(..............)   ตามสญัญาขอ้  #  เป็นเงิน                                                            บาท 

(                                                        )   ในการนี"ผูรั้บจา้งไดท้าํการเกินกาํหนดสญัญา 
ตั"งแต่วนัที!                        เดือน                      พ.ศ.                               เป็นเวลา                     วนั   และไดรั้บอนุมติั 

ใหต้่อสญัญาจากท่านอธิการบดีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์  รวม                  -                   ครั" ง 
ครั" งที!  $  จากวนัที!                   -                   ถึงวนัที!                       -                                 เป็นเวลา           -          วนั 

ครั" งที!  %  จากวนัที!                   -                   ถึงวนัที!                       -                                 เป็นเวลา           -          วนั 

คงทาํงานเกินกาํหนดสญัญาไป                วนั  จะตอ้งเสียค่าปรับวนัละ                    บาท(                                           )  รวมเป็นเงิน                                                         
บาท (                                                                                         ) 
การตรวจสอบการคาํนวณเงินค่างานตามสญัญาแบบปรับราคาได ้(ค่า K) ของงานงวดที!                   คิดเป็นเงินลดจาํนวน                                
บาท  (                                                                                                                           ) 
คงไดรั้บเงินงวดนี" เป็นเงิน                                   บาท    (                                                                                         )  
 

คณะกรรมการตรวจการจ้าง 

(ลงชื!อ)                                                       .                                                     .ประธานกรรมการตรวจการจา้ง 
 (ลงชื!อ)                                                      .                                                     .กรรมการตรวจการจา้ง 
 (ลงชื!อ)                                                      .                                                     .กรรมการตรวจการจา้ง 
(ลงชื!อ)                                                       .                                                     .กรรมการตรวจการจา้ง 
 

ผู้ควบคุมงาน 

 

 (ลงชื!อ)                                                       .                                                     .     ผูค้วบคุมงาน 
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ใบรายงานต่อผู้มีอาํนาจสั งจ้างพร้อมด้วยหลกัฐาน 

 

คณะกรรมการตรวจการจา้ง  ไดต้รวจการจา้งงาน ซึ! งมี บริษทั                                         จาํกดั เป็นผูรั้บจา้ง
ทํางานก่อสร้าง                                                                          ตามสัญญาจ้างเลขที!                          .ลงวันที!                                            
บดันี"ผูรั้บจา้งไดป้ฏิบติังาน                                             เสนอต่อผูว้า่จา้งและไดรั้บอนุมติัแลว้เสร็จถูกตอ้งตามสญัญา 

เสนอต่อผูว้า่จา้งและไดรั้บอนุมติัแลว้เสร็จถูกตอ้งตามสญัญา  ตั"งแต่วนัที!             เดือน                    พ.ศ.               .      ผูรั้บจา้งควร
ไดรั้บเงินงวดที! .......(..............)   ตามสญัญาขอ้  #  เป็นเงิน                                                            บาท 

(                                                        )    
คงทาํงานเกินกาํหนดสัญญาไป                วนั  จะตอ้งเสียค่าปรับวนัละ                    บาท(                                           )  รวมเป็นเงิน                                                         
บาท (                                                                                         ) 
การตรวจสอบการคาํนวณเงินค่างานตามสญัญาแบบปรับราคาได ้(ค่า K) ของงานงวดที!                   คิดเป็นเงินลดจาํนวน                                
บาท  (                                                                                                                           ) 
คงไดรั้บเงินงวดนี" เป็นเงิน                                   บาท    (                                                                                         )  

  จึงขอประทานรายงานต่อท่านอธิการบดีมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์                เพื!อทราบ
ตามระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการพสัดุ  พ.ศ.  $%&% และที!แกไ้ขเพิ!มเติม 

 

คณะกรรมการตรวจการจ้าง 

(ลงชื!อ)                                                       .                                                     .ประธานกรรมการตรวจการจา้ง 
 (ลงชื!อ)                                                      .                                                     .กรรมการตรวจการจา้ง 
 (ลงชื!อ)                                                      .                                                     .กรรมการตรวจการจา้ง 
(ลงชื!อ)                                                       .                                                     .กรรมการตรวจการจา้ง 
 

ผู้ควบคุมงาน 

 

 (ลงชื!อ)                                                       .                                                     .     ผูค้วบคุมงาน 
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แบบฟอร์มตวัอย่าง 

ใบรายงานต่อผูมี้อาํนาจสั!งจา้งพร้อมดว้ย
หลกัฐาน 
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ใบรับรองผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง 

เขียนที   มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ 
สาํนกังาน                                                                 . 

                                                                                 วนัที                                                                                   .               
 

คณะกรรมการตรวจการจา้ง  ไดต้รวจการจา้งงาน ซึ งมี บริษทั                                         จาํกดั เป็นผูรั้บจา้ง
ทํางานก่อสร้าง                                                                          ตามสัญญาจ้างเลขที                          .ลงวันที                                             
บดันี"ผูรั้บจา้งไดป้ฏิบติังาน                                             เสนอต่อผูว้า่จา้งและไดรั้บอนุมติัแลว้เสร็จถูกตอ้งตามสญัญา 

เสนอต่อผูว้า่จา้งและไดรั้บอนุมติัแลว้เสร็จถูกตอ้งตามสญัญา  ตั"งแต่วนัที              เดือน                    พ.ศ.               .      ผูรั้บจา้งควร
ไดรั้บเงินงวดที  .......(..............)   ตามสญัญาขอ้  #  เป็นเงิน                                                            บาท 

(                                                        )    
คงทาํงานเกินกาํหนดสัญญาไป                วนั  จะตอ้งเสียค่าปรับวนัละ                    บาท(                                           )  รวมเป็นเงิน                                                         
บาท (                                                                                         ) 
การตรวจสอบการคาํนวณเงินค่างานตามสญัญาแบบปรับราคาได ้(ค่า K) ของงานงวดที                    คิดเป็นเงินลดจาํนวน                                
บาท  (                                                                                                                           ) 
คงไดรั้บเงินงวดนี" เป็นเงิน                                   บาท    (                                                                                         )  

  คณะกรรมการตรวจการจา้งไดด้าํเนินการตามขอ้กาํหนดในสัญญาและตามแบบรูปรายการละเอียดถูกตอ้ง
ครบถว้นแลว้  การจา้งรายนี"ไดส้ั งเปลี ยนแปลง แกไ้ขเพิ มเติม หรือตดัทอนแบบรูปรายการ                
คือ                                                                                                                                                                             . 
 

คณะกรรมการตรวจการจ้าง 

(ลงชื อ)                                                       .                                                     .ประธานกรรมการตรวจการจา้ง 
 (ลงชื อ)                                                      .                                                     .กรรมการตรวจการจา้ง 
 (ลงชื อ)                                                      .                                                     .กรรมการตรวจการจา้ง 
(ลงชื อ)                                                       .                                                     .กรรมการตรวจการจา้ง 
 

ผู้ควบคุมงาน 

 

 (ลงชื อ)                                                       .                                                     .     ผูค้วบคุมงาน 
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ประกาศมหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ 

   เรื!อง   สอบราคาซื"อ............................................................... 
      

  ดว้ย  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์   มีความประสงคจ์ะสอบราคาซื อ
.............................................................................................................................................  
 

  ระยะเวลาในการส่งมอบครุภณัฑไ์ม่เกิน...........................................................     

  ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี" 
1. เป็นผูมี้อาชีพขายพสัดุที"จะสอบราคาซื อดงักล่าว 

2. ไม่เป็นผูที้"ถูกระบุชื"อไวใ้นบญัชีราชชื"อผูทิ้ งงานของทางราชการและไดแ้จง้เวยีนชื"อแลว้ 

 3.  ไม่เป็นผูไ้ด้รับเอกสิทธิ& หรือความคุม้กนั ซึ" งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ นศาลไทย เวน้แต่       
รัฐบาลของผูเ้สนอราคา ไดมี้คาํสั"งใหส้ละสิทธิ& ความคุม้กนัเช่นวา่นั น 

 4. ไม่เป็นผู ้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู ้เสนอราคารายอื"นที" เข้าเสนอราคาให้แก่
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์   ณ  วนัประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผูก้ระทาํการอนั    
เป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม ในการสอบราคาซื อครั งนี  

กาํหนดรับซองสอบราคาในวนัที".......................................ถึงวนัที" ....................................
ณ............................................................................................................................ ......  ในเวลาราชการ 

กาํหนดพิจารณาการตรวจสอบคุณสมบติัของผูเ้สนอราคาหรือผูเ้สนองานที"มีผลประโยชน์
ร่วมกนั (บญัชีเอกสารส่วนที" 1)  ในวนัที"  .............................................ตั งแต่เวลา......................................น.                   
เป็นตน้ไป  ณ............................................................................................................................ ......     

กาํหนดประกาศรายชื"อการตรวจสอบคุณสมบติัของผูเ้สนอราคาหรือผูเ้สนองานที"มี 

ผลประโยชน์ร่วมกนั (บญัชีเอกสารส่วนที"1) ในวนัที".....................................ตั งแต่เวลา...............................น. 
เป็นตน้ไป  ณ............................................................................................................................ ............ 
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กาํหนดเปิดซองใบเสนอราคา  และรายละเอียดครุภณัฑ ์ ในวนัที".........................................
ตั งแต่เวลา .........................................น. เป็นตน้ไป  ณ ......................................... .........................................   

ผูส้นใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาไดที้" ......................................... ..................................  
ระหวา่งวนัที".........................................ถึงวนัที".........................................หรือสอบถามทางโทรศพัท์
หมายเลข .........................................ในวนัและเวลาราชการ 

เอกสารสอบราคาที"แนบทา้ยประกาศนี      ถือเป็นส่วนหนึ" งของประกาศสอบราคาของ 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล..............................................................  ฉบบันี ดว้ย 

 ประกาศ ณ วนัที".................เดือน...............................พ.ศ. ................... 

 

   (ลงชื"อ)..........................................................  

                           (..........................................................)  

          ตาํแหน่ง............................................................................   

                  อธิการบดีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล................................. 

 

 

 

 



 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 
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 เอกสารสอบราคาซื!อ  เลขที"………... 

การซื!อครุภัณฑ์/วสัดุ 

ตามประกาศมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์  

ลงวนัที"….……………………………… 

--------------------------- 

 

 ดว้ย มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์   ซึ" งต่อไปนี เรียกวา่ “มหาวทิยาลยัฯ”   มี
ความประสงคจ์ะสอบราคาซื อครุภณัฑ/์วสัดุ  ตามรายการ ดงันี  
……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

ซึ" งพสัดุที"จะซื อนี ตอ้งเป็นของแท ้ ของใหม่  ไม่เคยใชง้านมาก่อน  ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยูใ่นสภาพที"จะใชง้าน
ไดท้นัที  และมีคุณลกัษณะเฉพาะตรงตามที"กาํหนดไวใ้นเอกสารสอบราคาฉบบันี   โดยมีขอ้แนะนาํ  และ
ขอ้กาํหนด  ดงัต่อไปนี  
 

 1. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา 

 1.1 รายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะ 

 1.2 แบบใบเสนอราคา 

 1.3 แบบสัญญาซื อขาย 

 1.4 แบบหนงัสือคํ าประกนั 

  -  หลกัประกนัสัญญา 

 1.5 บทนิยาม 

  (1) ผูเ้สนอราคาที"มีผลประโยชน์ร่วมกนั 

  (2) การขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม 

 1.6 แบบบญัชีเอกสาร 

  (1) บญัชีเอกสารส่วนที" 1 

(2) บญัชีเอกสารส่วนที" 2 
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 2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 

  2.1 ผูเ้สนอราคาตอ้งเป็นผูมี้อาชีพขายพสัดุที"สอบราคาซื อ 

  2.2 ผูเ้สนอราคาตอ้งไม่เป็นผูที้"ถูกระบุชื"อไวใ้นบญัชีรายชื"อผูทิ้ งงานของทางราชการและไดแ้จง้
เวยีนชื"อแลว้ หรือไม่เป็นผูที้"ไดรั้บผลของการสั"งใหนิ้ติบุคคลหรือบุคคลอื"นเป็นผูทิ้ งงานตามระเบียบของทาง
ราชการ 

  2.3 ผูเ้สนอราคาตอ้งไม่เป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูเ้สนอราคารายอื"น ณ วนัประกาศสอบ
ราคา หรือไม่เป็นผูก้ระทาํการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม ตามขอ้ 1.5  

  2.4 ผูเ้สนอราคาตอ้งไม่เป็นผูไ้ดรั้บเอกสิทธิ' หรือความคุม้กนั ซึ" งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ นศาลไทย 
เวน้แต่รัฐบาลของผูเ้สนอราคาไดมี้คาํสั"งใหส้ละสิทธิ' และความคุม้กนัเช่นวา่นั น 

 

 3. หลกัฐานการเสนอราคา 

  ผูเ้สนอราคาจะตอ้งเสนอเอกสารหลกัฐานยื"นมาพร้อมกบัซองใบเสนอราคา โดยแยกไวน้อกซอง
ใบเสนอราคาเป็น 2 ส่วน คือ 

  3.1 ส่วนที" 1 อยา่งนอ้ยตอ้งมีเอกสารดงัต่อไปนี  
 (1) ในกรณีผูเ้สนอราคาเป็นนิติบุคคล 

  (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด ให้ยื"นสําเนาหนังสือรับรองการ             
จดทะเบียนนิติบุคคล บญัชีรายชื"อหุน้ส่วนผูจ้ดัการ ผูมี้อาํนาจควบคุม พร้อมรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

  (ข) บริษทัจาํกดัหรือบริษทัมหาชนจาํกดั ให้ยื"นสําเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล หนงัสือบริคณห์สนธิ บญัชีรายชื"อกรรมการผูจ้ดัการ ผูมี้อาํนาจควบคุม และบญัชีผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 
พร้อมรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

 (2) ในกรณีผูเ้สนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที"มิใช่นิติบุคคล ให้ยื"นสําเนา
บตัรประจาํตวัประชาชนของผูน้ั น สําเนาขอ้ตกลงที"แสดงถึงการเขา้เป็นหุ้นส่วน (ถา้มี) สําเนาบตัรประจาํตวั
ประชาชนของผูเ้ป็นหุน้ส่วน พร้อมทั งรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

 (3) ในกรณีผูเ้สนอราคาเป็นผูเ้สนอราคาร่วมกนัในฐานะเป็นผูร่้วมคา้ ให้ยื"นสําเนาสัญญา
ของการเขา้ร่วมคา้ สําเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูร่้วมคา้ และในกรณีที"ผูเ้ขา้ร่วมคา้ฝ่ายใดเป็นบุคคล
ธรรมดาที"มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื"นสําเนาหนงัสือเดินทาง หรือผูร่้วมคา้ฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื"นเอกสาร
ตามที"ระบุไวใ้น (1) 

 (4) สาํเนาใบทะเบียนพาณิชย ์สาํเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ"ม 

(5) บัญชีเอกสารส่วนที! 1 ทั"งหมดที!ได้ยื!นพร้อมกบัซองใบเสนอราคา ตามแบบใน ข้อ 1.6  (1) 
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3.2 ส่วนที" 2 อยา่งนอ้ยตอ้งมีเอกสารดงัต่อไปนี  
(1)    แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะ ตามขอ้ 4.4 

 (2) หนงัสือมอบอาํนาจซึ"งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที"ผูเ้สนอราคามอบอาํนาจ
ใหบุ้คคลอื"นลงนามในใบเสนอราคาแทนให้ปิดอากรแสตมป์ 10 บาท (สิบบาทถว้น) ในกรณีมอบอาํนาจให้
บุคคลอื"นเป็นผูแ้ทนที"มีอาํนาจเตม็โดยชอบดว้ยกฎหมายใหปิ้ดอากรแสตมป์ 30 บาท (สามสิบบาทถว้น) 

 (3) บัญชีเอกสารส่วนที! 2 ทั"งหมดที!ได้ยื!นพร้อมกบัซองใบเสนอราคาตามแบบในข้อ 1.6 (2) 

 

 4. การเสนอราคา 

  4.1 ผูเ้สนอราคาตอ้งยื"นเสนอราคาตามแบบที!กําหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี"  โดยไม่มีเงื!อนไข

ใด ๆ ทั"งสิ"น และจะตอ้งกรอกขอ้ความใหถู้กตอ้งครบถว้น ลงลายมือชื"อของผูเ้สนอราคาให้ชดัเจน จาํนวนเงิน
ที"เสนอตอ้งระบุตรงกนัทั งตวัเลขและตวัอกัษร โดยไม่มีการขดูลบหรือแกไ้ข  หากมีการขดูลบ ตกเติม แกไ้ข 
เปลี"ยนแปลงจะตอ้งลงลายมือชื"อผูเ้สนอราคาพร้อมประทบัตรา (ถา้มี) กาํกบัไวด้ว้ยทุกแห่ง ใบเสนอราคาที"
เป็นรูปถ่ายจากต้นฉบบั หรือใบเสนอราคาที"จดัพิมพ์ขึ นมาใหม่  ซึ" งมิใช่ใบเสนอราคาที"ได้รับมอบจาก
มหาวทิยาลยัฯ  ตามเอกสารการสอบราคานี จะไม่รับพิจารณา 

  4.2 ผูเ้สนอราคาจะตอ้งเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว    โดยเสนอราคา
รวม   และหรือราคาต่อหน่วย   และหรือต่อรายการ ตามเงื"อนไขที"ระบุไวท้า้ยใบเสนอราคาให้ถูกตอ้ง   ทั งนี 
ราคารวมที"เสนอจะตอ้งตรงกนัทั งตวัเลขและตวัหนงัสือ  ถา้ตวัเลขและตวัหนงัสือไม่ตรงกนัให้ถือตวัหนงัสือ
เป็นสําคญั   โดยคิดราคารวมทั งสิ น ซึ" งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ"มและภาษีอากรอื"น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และ
ค่าใชจ่้ายอื"น ๆ ทั งปวง  จนกระทั"งส่งมอบพสัดุให ้ณ ................................................................................. 
  ราคาที"เสนอ จะตอ้งเสนอกาํหนดยนืราคาไม่นอ้ยกวา่ ....................วนั นบัแต่วนัเปิดซองใบเสนอ
ราคา  โดยภายในกาํหนดยืนราคาผูเ้สนอราคาตอ้งรับผิดชอบราคาที"ตนไดเ้สนอไว ้  และจะถอนการเสนอ
ราคามิได ้

  4.3 ผูเ้สนอราคาจะตอ้งเสนอกาํหนดเวลาส่งมอบพสัดุ   ไม่เกิน………….….วนั   นบัถดัจากวนั        
ลงนามในสัญญาซื อขาย 

  4.4   ผูเ้สนอราคาจะตอ้งส่งแคตตาล็อก   และหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะของ   
..................................  ไปพร้อมใบเสนอราคาเพื"อประกอบการพิจารณา   หลกัฐานดงักล่าวนี   มหาวิทยาลยัฯ 
จะยดึไวเ้ป็นเอกสารของทางราชการ 
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   สําหรับแคตตาล็อกที"แนบให้พิจารณา  หากเป็นสําเนารูปถ่ายจะตอ้งรับรองสําเนาถูกตอ้ง  
โดยผูมี้อาํนาจทาํนิติกรรมแทนนิติบุคคล   หากคณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคามีความประสงค์จะ
ขอดูตน้ฉบบัแคตตาล็อก    ผูเ้สนอราคาจะตอ้งนาํตน้ฉบบัมาให้คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา
ตรวจสอบภายใน     3    วนั     
  4.5 ก่อนยื"นซองสอบราคา   ผูเ้สนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา   รายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะ 
ฯลฯ ให้ถี"ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาทั งหมดเสียก่อนที"จะตกลงยื"นซองสอบราคาตามเงื"อนไขใน
เอกสารสอบราคา 

  4.6 ผูเ้สนอราคาจะตอ้งยื"นซองใบเสนอราคาที"ปิดผนึกซองเรียบร้อย  จ่าหนา้ซองถึง  ประธาน
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  โดยระบุไวที้"หน้าซองว่า   “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคา
เลขที"………………………....…”   ยื"นต่อเจา้หนา้ที"รับซองสอบราคา   ระหวา่งวนัที"...............................ถึง
วนัที" ....................................  ในวนัและเวลาราชการ   ณ  ............................................................................... 
  เมื"อพน้กาํหนดเวลายื"นซองสอบราคาแลว้จะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด  ซองเสนอราคาที"
ยื"นในกาํหนดตามเวลาดงักล่าวขา้งตน้   และไดล้งทะเบียนรับซองไวแ้ลว้จะถอนคืนไม่ได ้

  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะดาํเนินการตรวจสอบคุณสมบติัของผูเ้สนอราคาแต่ละรายวา่ 
เป็นผูเ้สนอราคาที"มีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูเ้สนอราคารายอื"นตามขอ้ 1.5 (1) ณ วนัประกาศสอบราคา
หรือไม่ และประกาศรายชื"อผูเ้สนอราคาที"มีสิทธิไดรั้บการคดัเลือก   ก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา 

                      หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา   ก่อนหรือในขณะที"มีการเปิดซองใบเสนอ
ราคาวา่   มีผูเ้สนอราคากระทาํการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรมตามขอ้ 1.5 (2)   และ
คณะกรรมการฯ  เชื"อวา่มีการกระทาํอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม  คณะกรรมการฯ  จะ
ตดัรายชื"อผูเ้สนอราคารายนั นออกจากการเป็นผูเ้สนอราคา   พร้อมกบัแจง้ให้ผูเ้สนอราคารายดงักล่าวทราบ 
และมหาวิทยาลยัฯ   จะพิจารณาลงโทษผูเ้สนอราคาดงักล่าวเป็นผูทิ้ งงาน     เวน้แต่คณะกรรมการฯ    จะ
วินิจฉยัไดว้า่ผูเ้สนอราคารายนั นเป็นผูที้"ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการ และ
มิไดเ้ป็นผูริ้เริ"มใหมี้การกระทาํดงักล่าว 

  ผู้เสนอราคาที" ถูกตัดรายชื"อออกจากการเป็นผู ้เสนอราคาเพราะเหตุเป็นผู ้เสนอราคาที" มี                  
ผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูเ้สนอราคารายอื"น ณ วนัประกาศสอบราคา หรือเป็นผูเ้สนอราคาที"กระทาํการ        
อนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอย่างเป็นธรรม   อาจอุทธรณ์คาํสั"งดงักล่าวต่อปลดักระทรวงภายใน   3 

วนั นบัแต่วนัที"ไดรั้บแจง้จากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา การวินิจฉยัอุทธรณ์ของปลดักระทรวงให้ถือ
เป็นที"สุด 
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  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองใบเสนอราคาของผูเ้สนอราคาที"มีสิทธิได้รับการ   
คดัเลือกดงักล่าวขา้งตน้ ณ .......................................................ในวนัที".........................................ตั งแต่เวลา
........................................น.  เป็นตน้ไป 

  การยื"นอุทธรณ์ตามวรรค 5 ยอ่มไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอราคา  เวน้
แต่ปลดักระทรวงพิจารณาเห็นวา่   การขยายระยะเวลาดงักล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอยา่งยิ"ง และใน
กรณีที"ปลดักระทรวงเห็นดว้ยกบัคาํคดัคา้นของผูอุ้ทธรณ์   และเห็นวา่การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที"ได้
ดาํเนินการไปแลว้จะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอยา่งยิ"ง   ปลดักระทรวงมีอาํนาจ   ยกเลิกการเปิดซองใบเสนอ
ราคาดงักล่าวได ้

 

 5.    หลกัเกณฑ์และสิทธิในการพจิารณาราคา 

  5.1  ในการสอบราคาครั งนี  มหาวทิยาลยัฯ จะพิจารณาตดัสินดว้ย ราคารวม/ราคาต่อหน่วย   

  5.2  หากผูเ้สนอราคารายใดมีคุณสมบติัไม่ถูกตอ้งตามขอ้ 2 หรือยื"นหลกัฐานการเสนอราคาไม่   
ถูกตอ้ง  หรือไม่ครบถว้นตามขอ้ 3  หรือยื"นซองสอบราคาไม่ถูกตอ้งตามขอ้ 4  แลว้   คณะกรรมการเปิดซอง
สอบราคาจะไม่รับพิจารณาราคาของผูเ้สนอราคารายนั น   เวน้แต่เป็นขอ้ผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กนอ้ยหรือ
ผิดพลาดไปจากเงื"อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที"มิใช่สาระสําคญั  ทั งนี  เฉพาะในกรณีที"พิจารณาเห็นว่า
จะเป็นประโยชน์ต่อมหาวทิยาลยัฯ  เท่านั น 

  5.3  มหาวิทยาลยัฯ   สงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผูเ้สนอราคา     โดยไม่มีการผอ่นผนัในกรณี       
ดงัต่อไปนี  
   (1)  ไม่ปรากฏชื"อผูเ้สนอราคารายนั น ในบญัชีผูรั้บเอกสารสอบราคา   หรือในหลกัฐานการ
รับเอกสารสอบราคาของมหาวทิยาลยัฯ 

   (2)  ไม่กรอกชื"อนิติบุคคล  (บุคคลธรรมดา)   หรือลงลายมือชื"อผูเ้สนอราคาอยา่งหนึ"งอยา่งใด 
หรือทั งหมดในใบเสนอราคา 

   (3)  เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื"อนไขที"กาํหนดในเอกสารสอบราคาที"เป็นสาระสําคญั 

หรือมีผลทาํใหเ้กิดความไดเ้ปรียบเสียเปรียบแก่ผูเ้สนอราคารายอื"น 

   (4)  ราคาที"เสนอมีการขดูลบ   ตก   เติม   แกไ้ข   เปลี"ยนแปลง  โดยผูเ้สนอราคามิไดล้งลายมือ
ชื"อพร้อมประทบัตรา (ถา้มี) กาํกบัไว ้
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  5.4  ในการตดัสินการสอบราคาหรือในการทาํสัญญา   คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือ
มหาวิทยาลยัฯ มีสิทธิให้ผูเ้สนอราคาชี แจงขอ้เท็จจริง   สภาพ   ฐานะ  หรือขอ้เท็จจริงอื"นใดที"เกี"ยวขอ้งกบั          
ผูเ้สนอราคาได้   มหาวิทยาลยัฯ มีสิทธิที"จะไม่รับราคาหรือไม่ทาํสัญญา   หากหลกัฐานดงักล่าวไม่มีความ
เหมาะสมหรือไม่ถูกตอ้ง 

  5.5 มหาวทิยาลยัฯ ทรงไวซึ้" งสิทธิที"จะไม่รับราคาตํ"าสุด   หรือราคาหนึ"งราคาใดหรือราคาที"เสนอ
ทั งหมดก็ได ้  และอาจพิจารณาเลือกซื อในจาํนวน   หรือขนาด   หรือเฉพาะรายการหนึ"งรายการใด หรืออาจจะ
ยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจดัซื อเลยก็ได ้สุดแต่จะพิจารณา   ทั งนี  เพื"อประโยชน์ของทางราชการเป็น
สาํคญั และใหถื้อวา่การตดัสินของ มหาวทิยาลยัฯ เป็นเด็ดขาด   ผูเ้สนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ   มิได ้  
รวมทั ง  มหาวิทยาลยัฯ จะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผูเ้สนอราคาเป็น ผูทิ้ งงาน   ไม่วา่จะเป็นผู ้
เสนอราคาที"ไดรั้บการคดัเลือกหรือไม่ก็ตาม   หากมีเหตุที"เชื"อไดว้า่การเสนอราคา 

กระทาํการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอราคาอนัเป็นเทจ็  หรือใชชื้"อบุคคลธรรมดา   หรือนิติบุคคลอื"นมา
เสนอราคาแทน เป็นตน้ 

  5.6 ในกรณีที"ปรากฏขอ้เท็จจริงภายหลงัจากการเปิดซองสอบราคาว่า   ผูเ้สนอราคาที"มีสิทธิ
ไดรั้บการคดัเลือกตามที"ไดป้ระกาศรายชื"อไว ้  ตามขอ้  4.6   เป็นผูเ้สนอราคาที"มีผลประโยชน์ร่วมกนักบั      
ผูเ้สนอราคารายอื"น ณ วนัประกาศสอบราคา   หรือเป็นผูเ้สนอราคาที"กระทาํการอนัเป็นการขดัขวางการ
แข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม ตามขอ้ 1.5   สถาบนัฯ  มีอาํนาจที"จะตดัรายชื"อผูเ้สนอราคาที"มีสิทธิไดรั้บการ
คดัเลือกดงักล่าวออกจากประกาศรายชื"อตามขอ้ 4.6   และ มหาวทิยาลยัฯ  จะพิจารณาลงโทษผูเ้สนอราคาราย
นั นเป็นผูทิ้ งงาน 

  ในกรณีนี หากปลดักระทรวงพิจารณาเห็นวา่ การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที"ไดด้าํเนินการ
ไปแลว้จะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ"ง    ปลดักระทรวงมีอาํนาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคา      
ดงักล่าวได ้

 

 6. การทาํสัญญาซื!อขาย 

  6.1 ในกรณีที ผูช้นะการสอบราคาสามารถส่งมอบสิ งของไดค้รบถว้นภายใน 5 วนัทาํการของ

ทางราชการ นบัแต่วนัที ทาํขอ้ตกลงซื"อ  มหาวิทยาลยัฯ  จะพิจารณาจดัทาํขอ้ตกลงเป็นหนงัสือแทนการทาํ
สัญญาตามแบบสัญญาดงัระบุในขอ้  1.3  ก็ได ้
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  6.2  ในกรณีที"ผูช้นะการสอบราคาไม่สามารถส่งมอบสิ"งของไดค้รบถว้นภายใน 5  วนัทาํการ 
ของทางราชการ   หรือมหาวิทยาลยัฯ เห็นว่าไม่สมควรจดัทาํขอ้ตกลงเป็นหนงัสือตามขอ้ 6.1   ผูช้นะการ      
สอบราคาจะตอ้งทาํสัญญาซื อขายตามแบบสัญญาดงัระบุในขอ้ 1.3 กบัมหาวิทยาลยัฯ ภายใน   7   วนั นบัถดั
จากวนัที"ไดรั้บแจง้และจะตอ้งวางหลกัประกนัสัญญาเป็นจาํนวนเงินเท่ากบัร้อยละ  5 (ห้า)  ของราคาสิ"งของ        
ที"สอบราคาได้    ให้มหาวิทยาลัยฯ    ยึดถือไวใ้นขณะทาํสัญญา   โดยใช้หลกัประกนัอย่างหนึ" งอย่างใด                    
ดงัต่อไปนี  
  (1) เงินสด 

  (2) เช็คที"ธนาคารสั"งจ่ายให้แก่มหาวิทยาลยัฯ โดยเป็นเช็คลงวนัที"ที"ทาํสัญญาหรือก่อนหนา้นั น
ไม่เกิน 3 วนัทาํการของทางราชการ 

  (3) หนังสือคํ าประกันของธนาคารภายในประเทศ   ตามแบบหนังสือคํ าประกันดังระบุ                  
ในขอ้ 1.4   

  (4) หนังสือคํ าประกันของบรรษทัเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษทัเงินทุน 
หรือบริษทัเงินทุนหลกัทรัพย ์ที"ไดรั้บอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื"อการพาณิชยแ์ละประกอบธุรกิจ
คํ าประกนัตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย    ซึ" งไดแ้จง้ชื"อเวียนให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแลว้        
โดยอนุโลมใหใ้ชต้ามแบบหนงัสือคํ าประกนัดงัระบุในขอ้ 1.4  

 

 (5) พนัธบตัรรัฐบาลไทย 

  หลกัประกนันี จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี ยภายใน  15  วนั  นบัถดัจากวนัที"ผูช้นะการสอบราคา        
(ผูข้าย) พน้จากขอ้ผกูพนัตามสัญญาซื อขายแลว้ 

 

7. การชําระเงิน 

  ผูซื้ อตกลงชาํระเงินค่าสิ"งของตามขอ้  (  ใหแ้ก่ผูข้าย  เมื"อผูซื้ อไดรั้บมอบสิ"งของตาม  ขอ้ )  
ไวโ้ดยครบถว้นแลว้ 

   การจ่ายเงินตามเงื"อนไขแห่งสัญญานี   มหาวทิยาลยัฯ  (ผูซื้ อ) จะโอนเงินเขา้บญัชีเงินฝาก
ธนาคารของผูซื้ อ    ชื"อธนาคาร......................................................................................................................... 
สาขา............................................  ชื"อบญัชีธนาคาร......................................................................................... 
เลขที"บญัชี................................................................. ทั งนี         ผูข้ายตกลงเป็นผูรั้บภาระเงินค่าธรรมเนียม
หรือ     ค่าบริการอื"นใดเกี"ยวกบัการโอนที"ธนาคารเรียกเก็บ   และยนิยอมใหมี้การหกัเงินดงักล่าวจากจาํนวน
เงินโอนในงวดนั น  ๆ 
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 !.      อตัราค่าปรับ 

  ค่าปรับตามแบบสัญญาซื อขายขอ้ 10 ให้คิดในอตัราร้อยละ   0.2    ของราคาสินคา้ที"ยงัไม่ไดส่้ง
มอบต่อวนั  แต่ไม่ตํ"ากวา่วนัละ  ())  บาท 

   

 9. การรับประกนัความชํารุดบกพร่อง 

  ผูช้นะการสอบราคาซึ" งได้ทาํข้อตกลงเป็นหนังสือ   หรือทาํสัญญาซื อขายตามแบบดังระบุ          
ในข้อ 1.3 แล้วแต่กรณี    จะต้องรับประกันความชํารุดบกพร่องของสิ" งของที"ซื อขายที"เกิดขึ นภายใน
ระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่    1     ปี   -   เดือน นบัถดัจากวนัที"ผูซื้ อรับมอบ   โดยผูข้ายตอ้งรีบจดัการซ่อมแซม
แกไ้ขใหใ้ชก้ารไดดี้ดงัเดิมภายใน    7    วนั นบัถดัจากวนัที"ไดรั้บแจง้ความชาํรุดบกพร่อง 

 

10.   ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื"นๆ 

10.1 เ งินค่าพัสดุสําหรับการซื อครั งนี ได้มาจากเงินงบประมาณประจําปี / เ งินกู้
จาก………………………………………….และเงินช่วยเหลือจาก…………………………………………. 

การลงนามในสัญญาจะกระทาํได้ต่อเมื อ มหาวิทยาลัยฯ ได้รับอนุมัติเงินค่าพสัดุจาก        
งบประมาณประจําปี  / เ งินกู้จาก………………………..…………………….และเงินช่วยเหลือ

จาก…………….………….………………….แลว้เท่านั"น 

     10.2  เมื"อมหาวทิยาลยัฯ   ไดค้ดัเลือกผูเ้สนอราคารายใดให้เป็นผูข้ายและไดต้กลงซื อสิ"งของตาม     
สอบราคาซื อแลว้   ถา้ผูข้ายจะตอ้งสั"งหรือนาํสิ"งของดงักล่าวเขา้มาจากต่างประเทศ และของนั นตอ้งนาํเขา้มา
โดยทางเรือในเส้นทางที"มีเรือไทยเดินอยู่  และสามารถให้บริการรับขนไดต้ามที"รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศกาํหนด    ผูเ้สนอราคาซึ" งเป็นผูข้ายจะต้องปฏิบติัตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการ    
พาณิชยนาว ี  ดงันี  
  (1) แจง้การสั"งหรือนาํสิ"งของที"ซื อขายดงักล่าวเขา้มาจากต่างประเทศต่อกรมการขนส่งทาง
นํ าและพาณิชยนาวีภายใน 7 วนั นับตั งแต่วนัที"ผูข้ายสั"งหรือซื อของจากต่างประเทศ    เวน้แต่เป็นของที"
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวน้ใหบ้รรทุกโดยเรืออื"นได ้

  (2) จดัการให้สิ"งของที"ซื อขายดงักล่าวบรรทุกโดยเรือไทย    หรือเรือที"มีสิทธิเช่นเดียวกบั
เรือไทยจากต่างประเทศมายงัประเทศไทย    เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตจากกรมการขนส่งทางนํ าและพาณิชย
นาวีให้บรรทุกสิ"งของนั นโดยเรืออื"นที"มิใช่เรือไทย ซึ" งจะตอ้งไดรั้บอนุญาตเช่นนั นก่อนบรรทุก       ของลง
เรืออื"น   หรือเป็นของที"รัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวน้ใหบ้รรทุกโดยเรืออื"น 
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  (3) ในกรณีที"ไม่ปฏิบติัตาม (1) หรือ (2) ผูข้ายจะตอ้งรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ           
ส่งเสริมการพาณิชยนาว ี

  10.3 ผูเ้สนอราคาซึ" ง มหาวิทยาลยัฯ ได้คดัเลือกแล้วไม่ไปทาํสัญญาหรือขอ้ตกลงภายในเวลา       
ที"ทางราชการกาํหนดดงัระบุไวใ้นขอ้ '   มหาวิทยาลยัฯ จะริบหลกัประกนัซอง  หรือเรียกร้องจากผูอ้อก
หนงัสือคํ าประกนัซองทนัที  และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใชค้วามเสียหายอื"น (ถา้มี)   รวมทั งจะพิจารณา
ใหเ้ป็นผูทิ้ งงานตามระเบียบของทางราชการ 

  10.4 มหาวิทยาลัยฯ  สงวนสิทธิที"จะแก้ไขเพิ"มเติมเงื"อนไขหรือข้อกาํหนดในแบบสัญญาให้
เป็นไปตามความเห็นของสาํนกังานอยัการสูงสุด (ถา้มี) 

 
 

            มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล…………………………. 

               วนัที"................เดือน........................พ.ศ. ............... 
ลงชื"อ......................................................... 

(.................................................................) 

.................................................................. 

………………………………………….. 

หวัหนา้เจา้หนา้ที"พสัดุ 
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คําสั!ง  มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์   

ที! ........................./..................... 

เรื!อง  แต่งตั"งคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา   ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพสัดุ พ.ศ. #$%$   

รวมถึงฉบับแก้ไขเพิ!มเติมฯ   
 

 

ตามที   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  มีความประสงค์สอบราคาซื! อวสัดุ/
ครุภณัฑร์ายการ  ........................................................................เพื อใชใ้นงานของ...............................................
ดว้ยเงินงบประมาณ....................................................   
       

       ฉะนั!น  เพื อให้การดาํเนินงานจดัซื!อด้วยวิธีสอบราคาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกตอ้งตาม
ระเบียบฯ  จึงอาศยัอาํนาจตามความขอ้  34  แห่งระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการพสัดุ  พ.ศ. 2535  รวมถึง
ฉบบัแก้ไขเพิ มเติมฯ  แต่งตั! งคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  เพื อปฏิบติัหน้าที ตามระเบียบฯ ขอ้ (%   ดงัมี
รายนามต่อไปนี!   
 

              คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา 

'.  ............................................................ ประธานกรรมการ 

%.  .............................................................กรรมการ 

#.  ..............................................................กรรมการ   

 

      ทั!งนี!ตั!งแต่บดันี! เป็นตน้ไป 

 

สั ง  ณ  วนัที ....................................... พ.ศ. …………………. 

 

 

 

 

       (.............................................................) 
            อธิการบดีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ 
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คําสั!ง  มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์   

ที! ................................../.................................... 

เรื!อง  แต่งตั"งคณะกรรมการตรวจรับพสัดุ  ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพสัดุ พ.ศ. #$%$   

รวมถึงฉบับแก้ไขเพิ!มเติมฯ   
 

 

ตามที   มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์  ไดด้าํเนินการจดัซื!อวสัดุ/ครุภณัฑ์  รายการ  
........................................................................ตามประกาศสอบราคา/ประกวดราคา  ของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์ เลขที .............................................ลงวนัที .............................................................   
       

       ฉะนั!น  เพื อให้การดาํเนินงานเป็นไปดว้ยความเรียบร้อยและถูกตอ้งตามระเบียบฯ จึงอาศยัอาํนาจ
ตามความขอ้  34   แห่งระเบียบสํานกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการพสัดุ  พ.ศ. 2535  รวมถึงฉบบัแกไ้ขเพิ มเติมฯ  
แต่งตั!งคณะกรรมการตรวจรับพสัดุ  เพื อปฏิบติัหนา้ที ตามระเบียบฯ ขอ้ ('  ดงัมีรายนามต่อไปนี!   
 

              คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

'.  ............................................................ ประธานกรรมการ 

%.  .............................................................กรรมการ 

#.  ..............................................................กรรมการ   

 

      ทั!งนี!ตั!งแต่บดันี! เป็นตน้ไป 

 

สั ง  ณ  วนัที ....................................... พ.ศ. …………………. 

 

 

 

 

       (.............................................................) 
            อธิการบดีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ 
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ประกาศมหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ 

เรื!อง    สอบราคาจ้าง…………………………………………………………….. 
         

                   ด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มีความประสงค์จะ สอบราคาจ้าง  
………………………………………………………….ของสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราช
มงคลรัตนโกสินทร์ โดยงานสอบราคาจา้งดงักล่าวจะใชส้ัญญาแบบปรับราคาได ้(ค่า K) 

                     ราคากลางของงานจา้งในการสอบราคาครั' งนี'   เป็นจาํนวนเงินทั'งสิ'น ……………….………บาท 
(……………………………………………………………..) 

                     เวลาทาํการ ...............วนั (....................................) นบัถดัจากวนัที!ลงนามในสัญญาเป็นตน้ไป 

                     ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี" 
                     &.   เป็นผูมี้อาชีพรับจา้งงานที!สอบราคาจา้งดงักล่าว 

                     $.  ไม่เป็นผูที้!ถูกระบุชื!อไวใ้นบญัชีรายชื!อผูทิ้'งงานของทางราชการและไดแ้จง้เวยีนชื!อแลว้ 

                     ". ไม่เป็นผูที้!ไดรั้บเอกสิทธิ* หรือความคุม้กนั ซึ! งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ'นศาลไทย เวน้แต่รัฐบาลของ 
ผูเ้สนอราคาไดมี้คาํสั!งสละสิทธิ* ความคุม้กนัเช่นวา่นั'น 

                     +. ไม่เป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูเ้สนอราคารายอื!นที!เขา้เสนอราคาให้แก่ มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ ณ วนัประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผูก้ระทาํการอนัเป็นการขดัขวางการ
แข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรมในการสอบราคาจา้งครั' งนี'  

                     กาํหนดดูสถานที!ก่อสร้างในวนัที! ...................................ระหวา่งเวลา...........................................น. ณ 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ ถนนพุทธมณฑลสาย % ตาํบลศาลายา อาํเภอพุทธมณฑล 
จงัหวดันครปฐม  และกาํหนดรับฟังคาํชี'แจงรายละเอียดเพิ!มเติมในวนัที! ............................................................
เวลา....................................น.  เป็นตน้ไป 
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                     กาํหนดยื!นซองสอบราคาระหวา่งวนัที!.......................................ถึงวนัที! ........................................ 
ณ ห้องพัสดุ   กองคลัง   สํานักงานอธิการบดี   มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์                     
ถนนพุทธมณฑลสาย  %   ตาํบลศาลายา   อาํเภอพุทธมณฑล    จงัหวดันครปฐม    73170 

                     กาํหนดพิจารณาการตรวจสอบคุณสมบติัของผูเ้สนอราคา หรือผูเ้สนองานที!มีผลประโยชน์ร่วมกนั 
(บญัชีเอกสารส่วนที! &) ในวนัที! ...........................  ตั'งแต่เวลา........................... น. เป็นตน้ไป ณ หอ้งประชุม
กองคลงั สาํนกังานอธิการบดี มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ ถนนพุทธมณฑลสาย % ตาํบล
ศาลายา  อาํเภอพุทธมณฑล  จงัหวดันครปฐม  73170 

 

                     กาํหนดประกาศรายชื!อการตรวจสอบคุณสมบติัของผูเ้สนอราคาหรือผูเ้สนองานที!มีผลประโยชน์
ร่วมกนั(บญัชีเอกสารส่วนที! &)  ในวนัที!................................. ตั'งแต่เวลา ................................ น.  เป็นตน้ไป ณ 
ฝ่ายพสัดุ กองคลงั สาํนกังานอธิการบดี มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ ถนนพุทธมณฑลสาย 
% ตาํบลศาลายา  อาํเภอพุทธมณฑล  จงัหวดันครปฐม 73170 

                     กาํหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวนัที!.............................ตั'งแต่เวลา ..........................น. เป็นตน้ไป  
ณ หอ้งประชุมกองคลงั สาํนกังานอธิการบดี มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ ถนนพุทธ
มณฑลสาย %  ตาํบลศาลายา  อาํเภอพุทธมณฑล  จงัหวดันครปฐม  73170 

                     ผูส้นใจ ติดต่อขอรับแบบรูปรายการพร้อมเอกสารสอบราคาไดที้! ฝ่ายพสัดุ กองคลงั สาํนกังาน
อธิการบดี มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ ถนนพุทธมณฑลสาย % ตาํบลศาลายา อาํเภอพุทธ
มณฑล จงัหวดันครปฐม *"&*# ระหวา่งวนัที!........................................ถึงวนัที!....................................หรือ
สอบถามทางโทรศพัทห์มายเลข  #-$++,--%+%-*  ต่อ $&"$  และ #-$++,-%#%"  ในวนัและเวลาราชการ 

                     เอกสารสอบราคาจา้งที!แนบทา้ยประกาศนี'  ถือเป็นส่วนหนึ!งของประกาศสอบราคาของมหาวิทยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ ฉบบันี'ดว้ย 

                     ประกาศ  ณ วนัที!........................... พ.ศ................. 

 

                                                                                          

                                                               อธิการบดีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ 
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เอกสารสอบราคาจ้าง  เลขที!...............................                 
รายการ........................................................ 

ตามประกาศมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล รัตนโกสินทร์ 

ลงวนัที!…………………………………………… 

 

  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ ซึ! งต่อไปนี( เรียกวา่ “มหาวทิยาลยัฯ” มีความ

ประสงคจ์ะสอบราคาจา้ง.........................................................................................  ณ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาช
มงคลรัตนโกสินทร์  โดยมีขอ้แนะนาํและขอ้กาํหนดดงัต่อไปนี(  

1. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา 

1.1 แบบรูปรายการละเอียด 

1.2 แบบใบเสนอราคา 

1.3 แบบสัญญาจา้ง 

1.4 แบบหนงัสือคํ(าประกนั 

         -       หลกัประกนัสัญญา 

                       1.5         สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) 
   1.6          บทนิยาม 

(1)     ผูเ้สนอราคาที!มีผลประโยชน์ร่วมกนั 

(2)     การขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม 

1.7       แบบบญัชีเอกสาร 

(1)     บญัชีเอกสารส่วนที!  1 

(2)     บญัชีเอกสารส่วนที!  2 

&.+        บญัชีแสดงปริมาณวสัดุและราคาค่าก่อสร้าง 

&.'        เอกสารแบ่งงวดงานและระยะเวลาก่อสร้าง 

&.&#      แบบบญัชีรายชื!อหุน้ส่วนผูจ้ดัการ/กรรมการผูจ้ดัการ 

&.&&      แบบบญัชีรายชื!อผูมี้อาํนาจควบคุม 

1.12……………………………………………………….. 

1.13……………………………………………………….. 
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2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 

                      $.&   ผูเ้สนอราคาตอ้งเป็นนิติบุคคลที!มีอาชีพรับจา้งงานที!สอบราคาจา้ง 

                      $.$ ผูเ้สนอราคาตอ้งไม่เป็นผูที้!ถูกระบุชื!อไวใ้นบญัชีรายชื!อผูทิ้'งงานของทางราชการและไดแ้จง้เวยีน
ชื!อแลว้ หรือไม่เป็นผูที้!ไดรั้บผลของการสั!งใหนิ้ติบุคคลหรือบุคคลอื!นเป็นผูทิ้'งงานตามระเบียบของทางราชการ 

                      2.3 ผูเ้สนอราคาตอ้งไม่เป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูเ้สนอราคารายอื!น ณ วนัประกาศสอบราคา  
หรือไม่เป็นผูก้ระทาํการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรมตามขอ้ 1.6 

                      2.4   ผูเ้สนอราคาตอ้งไม่เป็นผูไ้ดรั้บเอกสิทธิ( หรือความคุม้กนั ซึ! งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ'นศาลไทย เวน้
แต่รัฐบาลของผูเ้สนอราคาไดมี้คาํสั!งใหส้ละสิทธิ( และความคุม้กนัเช่นวา่นั'น 

 3.   หลกัฐานการเสนอราคา 

        ผูเ้สนอราคาจะตอ้งเสนอเอกสารหลกัฐานยื!นมาพร้อมกบัซองใบเสนอราคา โดยแยกไวน้อกซองใบ
เสนอราคาเป็น  2   ส่วน  คือ 

3.1 บญัชีเอกสารส่วนที!  1  อยา่งนอ้ยตอ้งมีเอกสารดงัต่อไปนี'  
 (1)  ในกรณีผูเ้สนอราคาเป็นนิติบุคคล 

    (ก)    หา้งหุ้นส่วนสามญัหรือหา้งหุน้ส่วนจาํกดั    ใหย้ื!นสาํเนาหนงัสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บญัชีรายชื!อหุน้ส่วนผูจ้ดัการ ผูมี้อาํนาจควบคุม พร้อมรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

(ข)     บริษทัจาํกดัหรือบริษทัมหาชนจาํกดั ใหย้ื!นสาํเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล หนงัสือบริคณห์สนธิ บญัชีรายชื!อกรรมการผูจ้ดัการ ผูมี้อาํนาจควบคุมและบญัชีผูถื้อหุ้นรายใหญ่ พร้อม
รับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

($)   ในกรณีผูเ้สนอราคาเป็นผูเ้สนอราคาร่วมกนัในฐานะเป็นผูร่้วมคา้ ให้ยื!นสาํเนาสัญญา
ของการเขา้ร่วมคา้ สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูร่้วมคา้  และในกรณีที!ผูเ้ขา้ร่วมคา้ฝ่ายใดเป็นบุคคล
ธรรมดาที!มิใช่สัญชาติไทย  ก็ใหย้ื!นสาํเนาหนงัสือเดินทางหรือผูร่้วมคา้ฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล   ใหย้ื!นเอกสารที!ระบุ
ไวใ้น (1)   

(")    สาํเนาใบทะเบียนพาณิชย ์  สาํเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ!ม 

   (4)    บญัชีเอกสารส่วนที! 1 ทั'งหมดที!ไดย้ื!นพร้อมกบัซองใบเสนอราคาตามแบบในขอ้ 1.7 (1) 
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  3.2  บญัชีเอกสารส่วนที!  2  อยา่งนอ้ยตอ้งมีเอกสารดงัต่อไปนี&  
   1. หนงัสือมอบอาํนาจซึ!งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย ในกรณีที!ผูเ้สนอราคามอบอาํนาจ
ใหบุ้คคลอื!นลงนามในใบเสนอราคาแทน และตอ้งนาํสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูม้อบอาํนาจและผูรั้บ
มอบอาํนาจไปแสดงดว้ย 

 2. บญัชีแสดงปริมาณงานและราคาค่างาน ซึ! งจะตอ้งแสดงรายการวสัดุอุปกรณ์  ค่าแรงงาน   
ภาษีประเภทต่าง ๆ รวมทั&งกาํไรไวด้ว้ย 

  3. บญัชีเอกสารส่วนที! 2 ทั&งหมด ที!ไดย้ื!นพร้อมกบัซองใบเสนอราคาตามแบบในขอ้ 1.7 (2) 

 4.   การเสนอราคา 

       4.1 ผูผู้เ้สนอราคาตอ้งยื!นเสนอราคาตามแบบที!กาํหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี" โดยไม่มีเงื!อนไขใด ๆ 
ทั&งสิ&น   และจะตอ้งกรอกขอ้ความใหถู้กตอ้งครบถว้น  ลงลายมือชื!อของผูเ้สนอราคาใหช้ดัเจน  จาํนวนเงินที!เสนอ
จะตอ้งระบุตรงกนัทั&งตวัเลขและตวัอกัษร โดยไม่มีการขดูลบหรือแกไ้ข  หากมีการขดูลบ  ตก  เติม  แกไ้ข  เปลี!ยนแปลง
จะตอ้งลงลายมือชื!อผูเ้สนอราคาพร้อมประทบัตรา(ถา้มี)  กาํกบัไวด้ว้ยทุกแห่ง   

       4.2 ผูเ้สนอราคาจะตอ้งกรอกปริมาณวสัดุและราคา   ในบญัชีแสดงปริมาณงานและราคาค่างานให้
ครบถว้น 

       ในการเสนอราคา ให้เสนอเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวมและ
หรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื!อนไขที!ระบุไวท้า้ยใบเสนอราคาใหถู้กตอ้ง ทั&งนี& ราคารวมที!เสนอ
จะตอ้งตรงกนัทั&งตวัเลขและตวัหนงัสือ ถา้ตวัเลขและตวัหนงัสือไม่ตรงกนัใหถื้อตวัหนงัสือเป็นสาํคญั โดยคิด
ราคารวมทั&งสิ&น  ซึ! งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ!ม ภาษีอากรอื!น และค่าใชจ่้ายทั&งปวงไวแ้ลว้ 

        ราคาที!เสนอจะตอ้งเสนอกาํหนดยนืราคาไม่นอ้ยกวา่   120  วนันบัแต่วนัเปิดซองใบเสนอราคา  
โดยภายในกาํหนดยนืราคาผูเ้สนอราคาตอ้งรับผดิชอบราคาที!ตนไดเ้สนอไวแ้ละจะถอนการเสนอราคามิได้ 
       4.3 ผูเ้สนอราคาจะตอ้งเสนอกาํหนดเวลาดาํเนินการก่อสร้างแลว้เสร็จไม่เกิน    วนั (……………..) 
นบัถดัจากวนัลงนามในสัญญาจา้ง 

       4.4  ก่อนยื!นซองสอบราคา  ผูเ้สนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายละเอียดฯลฯ ใหถี้!
ถว้นและเขา้ใจเอกสารสอบราคาทั&งหมดเสียก่อนที!จะตกลงยื!นซองสอบราคาตามเงื!อนไขในเอกสารสอบราคา 
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       4.5 ผูเ้สนอราคาจะตอ้งยื!นซองใบเสนอราคาที!ปิดผนึกซองเรียบร้อยจ่าหนา้ซองถึง  “ประธานคณะ 

กรรมการเปิดซองสอบราคา” โดยระบุไวที้!หนา้ซองวา่  “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขที!  ”  

ยื!นต่อเจา้หนา้ที!รับซองสอบราคาระหวา่งวนัที!    ถึงวนัที!     ในวนัและเวลาราชการ  ณ 
หอ้งกองคลงั สาํนกังานอธิการบดี มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ถนนพุทธมณฑลสาย % อาํเภอ
พุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม 73170 
 

                        เมื!อพน้กาํหนดเวลายื!นซองสอบราคาแลว้จะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด  ซองเสนอราคาที!ยื!น
ในกาํหนดตามเวลาดงักล่าวขา้งตน้  และไดล้งทะเบียนรับซองไวแ้ลว้จะถอนคืนไม่ได ้
 

                        คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะดาํเนินการตรวจสอบคุณสมบติัของผูเ้สนอราคาแต่ละรายวา่ 
เป็นผูเ้สนอราคาที!มีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูเ้สนอราคารายอื!น ตามขอ้ 1.6 (1)   ณ วนัประกาศสอบราคา หรือไม่  
และประกาศรายชื!อผูเ้สนอราคาที!มีสิทธิไดรั้บการคดัเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา 
 

  หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาก่อนหรือในขณะที!มีการเปิดซองใบเสนอราคาวา่ 
มีผูเ้สนอราคากระทาํการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม ตามขอ้ 1.6 (2)  และคณะกรรมการฯ   
เชื!อวา่มีการกระทาํอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตดัรายชื!อผูเ้สนอราคา
รายนั&นออกจากการเป็นผูเ้สนอราคา พร้อมกบัแจง้ใหผู้เ้สนอราคารายดงักล่าวทราบ และมหาวทิยาลยัฯ จะพิจารณา
ลงโทษผูเ้สนอราคาดงักล่าวเป็นผูทิ้&งงาน เวน้แต่คณะกรรมการฯ จะวนิิจฉยัไดว้า่ผูเ้สนอราคารายนั&นเป็นผูที้!ให้ความ
ร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิไดเ้ป็นผูริ้เริ!มใหมี้การกระทาํดงักล่าว 
 

  ผูเ้สนอราคาที!ถูกตดัรายชื!อออกจากการเป็นผูเ้สนอราคาเพราะเหตุเป็นผูเ้สนอราคาที!มี
ผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูเ้สนอราคารายอื!น ณ วนัประกาศสอบราคา หรือเป็นผูเ้สนอราคาที!กระทาํการอนัเป็นการ
ขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม อาจอุทธรณ์คาํสั!งดงักล่าวต่อปลดักระทรวงภายใน 3 วนันบัแต่วนัที!ไดรั้บ
แจง้จากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  การวนิิจฉยัอุทธรณ์ของปลดักระทรวงใหถื้อเป็นที!สุด 
   

   คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองใบเสนอราคาของผูเ้สนอราคาที!มีสิทธิได้รับการคดัเลือก 
ดงักล่าวขา้งตน้ ณ หอ้งประชุมกองคลงั สาํนกังานอธิการบดี มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์   
ถนนพุทธมณฑลสาย % อาํเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม ในวนัที!    ตั&งแต่เวลา               น.    

เป็นตน้ไป 
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  การยื!นอุทธรณ์ตามวรรค 5 ยอ่มไม่เป็นเหตุใหมี้การขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอราคา เวน้แต่
ปลดักระทรวงพิจารณาเห็นวา่ การขยายระยะเวลาดงักล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอยา่งยิ!ง และในกรณีที!
ปลดักระทรวงพิจารณาเห็นดว้ยกบัคาํคดัคา้นของผูอุ้ทธรณ์ และเห็นวา่การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที!ได้
ดาํเนินการไปแลว้จะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอยา่งยิ!ง ปลดักระทรวงมีอาํนาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคา
ดงักล่าวได ้

 5.  หลกัเกณฑ์และสิทธิในการพจิารณาราคา 

5.1  ในการสอบราคาครั& งนี&   มหาวทิยาลยัฯ  จะพิจารณาตดัสินดว้ยราคารวม/ราคาต่อหน่วย 

5.2  หากผูเ้สนอราคารายใดมีคุณสมบติัไม่ถูกตอ้งตามขอ้ 2 หรือยื!นหลกัฐานการเสนอราคาไม่ถูกตอ้ง
หรือไม่ครบถว้นตามขอ้ 3 หรือยื!นซองสอบราคาไม่ถูกตอ้งตามขอ้ 4  แลว้คณะกรรมการฯ จะไม่รับพิจารณาราคา
ของผูเ้สนอราคารายนั&น เวน้แต่เป็นขอ้ผดิพลาดหรือผดิหลงเพียงเล็กนอ้ย หรือที!ผิดแผกไปจากเงื!อนไขของเอกสาร
สอบราคาในส่วนที!มิใช่สาระสาํคญัทั&งนี& เฉพาะในกรณีที!พิจารณาเห็นวา่จะเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลยัฯ  เท่านั&น 

       5.3  มหาวทิยาลยัฯ สงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผูเ้สนอราคาโดยไม่มีการผอ่นผนัในกรณี ดงั ต่อไปนี&  
   (1)  ไม่ปรากฏชื!อผูเ้สนอราคารายนั&น ในบญัชีผูรั้บเอกสารสอบราคาหรือในหลกัฐานการรับ
เอกสารสอบราคาของมหาวิทยาลยัฯ 

   (2) ไม่กรอกชื!อนิติบุคคล (บุคคลธรรมดา)  หรือลงลายมือชื!อผูเ้สนอราคาอยา่งหนึ!งอยา่งใด
หรือทั&งหมดในใบเสนอราคา 

   (3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื!อนไขที!กาํหนดในเอกสารสอบราคาที!เป็นสาระสาํคญั
หรือมีผลทาํใหเ้กิดความไดเ้ปรียบเสียเปรียบแก่ผูเ้สนอราคารายอื!น 

   (4)   ราคาที!เสนอมีการขดูลบ  ตก  เติม  แกไ้ข  เปลี!ยนแปลง  โดยผูเ้สนอราคามิไดล้งลายมือ
ชื!อพร้อมประทบัตรา  (ถา้มี)  กาํกบัไว ้

       5.4 ในการตดัสินการสอบราคา หรือในการทาํสัญญาคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา หรือมหาวทิยาลยัฯ  
มีสิทธิใหผู้เ้สนอราคาชี&แจงขอ้เทจ็จริง   สภาพ   ฐานะ  หรือขอ้เทจ็จริงอื!นใดที!เกี!ยวขอ้งกบัผูเ้สนอราคาได ้มหาวทิยาลยัฯ 
มีสิทธิที!จะไม่รับราคาหรือไม่ทาํสัญญา  หากหลกัฐานดงักล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกตอ้ง 
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       5.5 มหาวทิยาลยัฯ  ทรงไวซึ้! งสิทธิที!จะไม่รับราคาตํ!าสุด  หรือราคาหนึ!งราคาใดที!เสนอทั(งหมดก็ได ้
และอาจพิจารณาเลือกจา้งในจาํนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ!งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคา
โดยไม่พิจารณาจดัจา้งเลยก็ไดสุ้ดแต่จะพิจารณา ทั(งนี( เพื!อประโยชน์ของทางราชการเป็นสาํคญั และใหถื้อวา่การ
ตดัสินของมหาวทิยาลยัฯ เป็นเด็ดขาด ผูเ้สนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได ้ รวมทั(งมหาวทิยาลยัฯ จะ
พิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผูเ้สนอราคาเป็นผูทิ้(งงาน ไม่วา่จะเป็นผูเ้สนอราคาที!ไดรั้บการคดัเลือก
หรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที!เชื!อไดว้า่การเสนอราคากระทาํการโดยไม่สุจริต เช่น  การเสนอราคาอนัเป็นเท็จหรือใช้
ชื!อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื!นมาเสนอราคาแทน เป็นตน้ 

              ในกรณีที!ผูเ้สนอราคาตํ!าสุด เสนอราคาตํ!าจนคาดหมายไดว้า่ไม่อาจดาํเนินงานตามสัญญาได ้
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือมหาวทิยาลยัฯ  จะใหผู้เ้สนอราคานั(นชี(แจงและแสดงหลกัฐานที!ทาํใหเ้ชื!อได้
วา่ผูเ้สนอราคาสามารถดาํเนินงานตามสอบราคาจา้งให้แลว้เสร็จสมบูรณ์หากคาํชี(แจงไม่เป็นที!รับฟังได ้
มหาวทิยาลยัฯ มีสิทธิที!จะไมรั่บราคาของผูเ้สนอราคารายนั(น 

       5.6 ในกรณีที!ปรากฏขอ้เทจ็จริงภายหลงัจากการเปิดซองสอบราคาวา่ ผูเ้สนอราคาที!มีสิทธิไดรั้บการ
คดัเลือกตามที!ไดป้ระกาศรายชื!อไว ้ตามขอ้ 4.5  เป็นผูเ้สนอราคาที!มีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูเ้สนอราคารายอื!น ณ 
วนัประกาศสอบราคา หรือเป็นผูเ้สนอราคาที!กระทาํการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม ตาม
ขอ้ 1.6 มหาวทิยาลยัฯ มีอาํนาจที!จะตดัรายชื!อผูเ้สนอราคาที!มีสิทธิไดรั้บการคดัเลือกดงักล่าวออกจากประกาศรายชื!อ
ตามขอ้ 4.5  และมหาวทิยาลยัฯ จะพิจารณาลงโทษผูเ้สนอราคารายนั(นเป็นผูทิ้(งงาน                                             

                               ในกรณีนี(หากปลดักระทรวงพิจารณาเห็นวา่การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที!ไดด้าํเนินการ
ไปแลว้จะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอยา่งยิ!ง ปลดักระทรวงมีอาํนาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดงักล่าวได ้

 6.   การทาํสัญญาจ้าง 

       ผูช้นะการสอบราคาจะตอ้งทาํสัญญาจา้งตามแบบสัญญาดงัระบุในขอ้ 1.3  กบัมหาวทิยาลยัฯ ภายใน      

   7  วนั   นบัถดัจากวนัที!ไดรั้บแจง้และจะตอ้งวางหลกัประกนัสัญญาเป็นจาํนวนเงินเท่ากบั  ร้อยละห้า   ของราคา
ค่าจา้งที!สอบราคาไดใ้หม้หาวทิยาลยัฯ ยดึถือไวใ้นขณะทาํสัญญา โดยใชห้ลกัประกนัอยา่งหนึ!งอยา่งใด ดงัต่อไปนี(  

6.1  เงินสด 

                      6.2  เช็คที!ธนาคารสั!งจ่ายใหม้หาวทิยาลยัฯ    โดยเป็นเช็คลงวนัที!ที!ทาํสัญญาหรือก่อนหนา้นั(นไม่
เกิน  3  วนัทาํการของทางราชการ 
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                      6.3   หนงัสือคํ(าประกนัของธนาคารภายในประเทศ   ตามแบบหนงัสือคํ(าประกนัดงัระบุในขอ้ 1.4   

       6.4  หนงัสือคํ(าประกนัของบรรษทัเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  หรือบริษทัเงินทุน หรือ
บริษทัเงินทุนหลกัทรัพยที์!ไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบกิจการเงินทุนเพื!อการพาณิชยแ์ละประกอบธุรกิจคํ(าประกนั
ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย   ซึ! งไดแ้จง้ชื!อเวยีนใหส่้วนราชการต่าง ๆ ทราบแลว้ โดยอนุโลมใหใ้ช้
ตามแบบหนงัสือคํ(าประกนัดงัระบุในขอ้ 1.4   

6.5  พนัธบตัรรัฐบาลไทย 

                     หลกัประกนันี(จะคืนใหโ้ดยไม่มีดอกเบี(ยภายใน 15 วนั นบัถดัจากวนัที!ผูช้นะการสอบราคา(ผูรั้บจา้ง) 

พน้จากขอ้ผกูพนัตามสัญญาจา้งแลว้ 

7. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 

                      มหาวทิยาลยัฯ จะจ่ายเงินค่าจา้งโดยแบ่งออกเป็น       งวด โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแบ่งงวด
งานและระยะเวลาก่อสร้าง  ดงัแนบ 

       การจ่ายเงินตามเงื!อนไขแห่งสัญญานี(  มหาวทิยาลยัฯ (ผูว้า่จา้ง)  จะโอนเงินเขา้บญัชีเงินฝากธนาคาร
ของผูรั้บจา้งชื!อธนาคาร......................................................................................สาขา...............................................
ชื!อบญัชีธนาคาร...................................................................................เลขที!บญัชี.....................................................                                  
                      ทั(งนี(  ผูรั้บจา้งตกลงเป็นผูรั้บภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื!นใดเกี!ยวกบัการโอนที!ธนาคาร
เรียกเก็บ  และยนิยอมใหมี้การหกัเงินดงักล่าวจากจาํนวนเงินโอนในงวดนั(น ๆ 

8. อตัราค่าปรับ 

                      ค่าปรับตามแบบสัญญาจา้งขอ้ 15 จะกาํหนดในอตัราร้อยละ    0.10   ของค่าจา้งตามสัญญาต่อวนัแต่
ไม่ตํ!ากวา่วนัละ   100   บาท    

9.  การรับประกนัความชํารุดบกพร่อง 

                       ผูช้นะการสอบราคาซึ!งไดท้าํขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ หรือทาํสัญญาจา้งตามแบบดงัระบุในขอ้ 1.3 แลว้ 
แต่กรณี   จะตอ้งรับประกนัความชาํรุดบกพร่องของงานจา้งที!เกิดขึ(นภายในระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่       -       เดือน        
     !     ปี  นบัถดัจากวนัที!มหาวทิยาลยัฯ ไดรั้บมอบงาน  โดยผูรั้บจา้งตอ้งรีบจดัการซ่อมแซมแกไ้ขใหใ้ชก้ารไดดี้
ดงัเดิมภายใน    30    วนั นบัถดัจากวนัที!ไดรั้บแจง้ความชาํรุดบกพร่อง 
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10.  ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื!น ๆ  

                     (# .(  เง ินค ่าจ า้งสําหรับงานจา้งครั) ง นี) ได ้มาจาก   เงิน เหลือจ ่ายจากหมวดรายจ่าย อื !น /
งบประมาณแผ่นดินประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. $%%"    เงินกู ้            -      และเงินช่วยเหลือจาก                 -                          
.                            การลงนามในสัญญาจะกระทาํไดต่้อเมื!อมหาวทิยาลยัฯ  ไดรั้บอนุมติัเงินค่าก่อสร้างจาก  
     สาํนักงบประมาณ     เงินกู้                 -                  และเงินช่วยเหลือจาก                -                 แลว้เท่านั)น 

                                  ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั) งนี)   เป็นเงิน                                          บาท  
(                                                                            ) 
  10.2 เมื!อมหาวทิยาลยัฯ ไดค้ดัเลือกผูเ้สนอราคารายใดให้เป็นผูรั้บจา้ง และไดต้กลงจา้งตามสอบราคา
จา้ง แลว้ถา้ผูรั้บจา้งจะตอ้งสั!งหรือนาํสิ!งของมาเพื!องานจา้งดงักล่าวเขา้มาจากต่างประเทศและของนั)นตอ้งนาํ เขา้
มาโดยทางเรือในเส้นทางที!มีเรือไทยเดินอยู ่  และสามารถใหบ้ริการรับขนไดต้ามที!รัฐมนตรีวา่การกระทรวง
คมนาคมประกาศกาํหนด   ผูเ้สนอราคา  ซึ! งเป็น ผูรั้บจา้งจะตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยการส่งเสริมการพาณิชย์
นาว ีดงันี)  
   (1) แจง้การสั!งหรือนาํสิ!งของดงักล่าวเขา้มาจากต่างประเทศต่อกรมการขนส่งทางนํ) าและ
พาณิชยนาว ีภายใน 7 วนั นบัถดัจากวนัที!ผูรั้บจา้งสั!งหรือซื)อของจากต่างประเทศ เวน้แต่เป็นของที!รัฐมนตรีวา่การ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเวน้ใหบ้รรทุกโดยเรืออื!นได ้

   (2) จดัการใหสิ้!งของดงักล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที!มีสิทธิเช่นเดียวกบัเรือไทยจาก 
ต่างประเทศมายงัประเทศไทย เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตจากกรมการขนส่งทางนํ)าและพาณิชยน์าว ี  ใหบ้รรทุก
สิ!งของนั)นโดยเรืออื!นที!มิใช่เรือไทย   ซึ! งจะตอ้งไดรั้บอนุญาตเช่นนั)นก่อนบรรทุกของลงเรืออื!น หรือเป็นของที!
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวน้ใหบ้รรทุกโดยเรืออื!น 

   (3) ในกรณีที!ไม่ปฏิบติัตาม (1) หรือ (2) ผูรั้บจา้งจะตอ้งรับผดิตามกฎหมายวา่ดว้ยการ
ส่งเสริมการพาณิชยน์าวี 
  10.3 ผูเ้สนอราคาซึ!งมหาวทิยาลยัฯไดค้ดัเลือกแลว้ไม่ไปทาํสัญญา หรือขอ้ตกลงภายในเวลาที!ทาง 
ราชการกาํหนดดงัระบุในขอ้ 6    มหาวทิยาลยัฯ จะพิจารณาเรียกร้องใหช้ดใชค้วามเสียหายอื!นๆ (ถา้มี)  รวมทั)งจะ
พิจารณาใหเ้ป็นผูทิ้)งงานตามระเบียบของทางราชการ 

  10.4  มหาวทิยาลยัฯ สงวนสิทธิที!จะแกไ้ขเพิ!มเติมเงื!อนไขหรือขอ้กาํหนดในแบบสัญญาใหเ้ป็นไป
ตามความเห็นของสาํนกังานอยัการสูงสุด (ถา้มี) 
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11.  การปรับราคาค่างานก่อสร้าง 

การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาไดด้งัระบุในขอ้ 1.5 จะนาํมาใชใ้นกรณีที!ค่า
งานก่อสร้างลดลงหรือเพิ!มขึ'น  
  สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K)  จะตอ้งคงที!ที!ระดบัที!กาํหนดไวใ้นวนัแลว้เสร็จตามที!กาํหนดไวใ้น
สัญญา   หรือภายในระยะเวลาที!มหาวทิยาลยัฯ  ไดข้ยายออกไป  โดยจะใชสู้ตรของทางราชการที!ไดร้ะบุในขอ้ 1.5 

12. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 

ในระหวา่งระยะเวลาก่อสร้างผูรั้บจา้งพึงปฏิบติัตามหลกัเกณฑที์!กฎหมายและระเบียบไดก้าํหนดไว้
โดยเคร่งครัด 

 

 

                                                                                     มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ 

                                                                                                     วนัที! .............................. 
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ใบรับแบบก่อสร้างงานสอบราคา 

รหสัเอกสาร   A 13-20 

วนัที!บงัคบัใช ้  30 กนัยายน "##$ 

ISSUE  3   

หนา้ที!    %/% 

 

ใบรับแบบก่อสร้างงานสอบราคา 

ขา้พเจา้                 ตาํแหน่ง                                                            

บุคคล,  บริษทั,  หา้งหุน้ส่วนสามญั,  หา้งหุน้ส่วนจาํกดั                                                                                                                                                               

ที!อยู ่                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
เบอร์โทรศพัท ์                                                                     โทรสาร                                                                     
ไดรั้บแบบรูปรายการ                                              

1. บญัชีรายการเอกสารประกอบการยื!นซองสอบราคา 

 1.1  บญัชีเอกสารส่วนที!   1 (การตรวจสอบคุณสมบติัของผูเ้สนอราคา)             หนา้ 

 1.2  บญัชีเอกสารส่วนที!   2 (รายการเอกสารประกอบการยื!นซองสอบราคา)             หนา้  

      2. ประกาศสอบราคา              หนา้ 

      3.   เอกสารสอบราคาจา้ง               หนา้ 

 &.   บทนิยาม               หนา้ 

 #.   เงื!อนไขหลกัเกณฑ ์สูตรและวธีิการคาํนวณที!ใชก้บัสัญญาแบบปรับราคาได ้              หนา้ 

      6.   ขอ้เสนอแนะในการยื!นซองสอบราคา              หนา้ 

 7.   แบบสัญญาจา้ง              หนา้ 

 8.  แบบหนงัสือคํ'าประกนั (หลกัประกนัสัญญา)              หนา้ 

      9.   แบบบญัชีรายชื!อหุน้ส่วนผูจ้ดัการ/กรรมการผูจ้ดัการ             หนา้  

    10.   แบบบญัชีรายชื!อผูมี้อาํนาจควบคุม              หนา้ 

    11.   แบบหนงัสือมอบอาํนาจ              หนา้ 

    12.  ใบแบ่งงวดงาน              หนา้ 

    13.  ใบเสนอราคาสอบราคา              หนา้ 

    14.  บญัชีแสดงปริมาณงานและราคาค่างาน              หนา้ 

    15.  แบบรูปก่อสร้าง             แผน่ 

    16.  แบบรูปบ่อเกรอะ-บ่อซึม              แผน่ 

    17.  รายการประกอบเฉพาะแบบ              แผน่ 

    18.  รายการก่อสร้างมาตรฐานทั!วไป ของกองคลงั  1 เล่ม           หนา้ 

         ผูรั้บไดต้รวจสอบรายการเอกสารขา้งตน้นี' ถูกตอ้งและไดรั้บไปเรียบร้อยแลว้  จึงไดล้งนามไวเ้ป็นหลกัฐาน 

     ผูรั้บแบบ 

                         ตราประทบั (ถา้มี)            วนัที!                                                     

                                                                                               



 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 

รัตนโกสินทร์ 

กองคลงั  

 

แบบฟอร์มตวัอย่าง 

ใบรับแบบก่อสร้างงานสอบราคา 

รหสัเอกสาร   A 13-20 

วนัที!บงัคบัใช ้  30 กนัยายน "##$ 

ISSUE  3   
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ใบรับแบบก่อสร้างงานสอบราคา 

ขา้พเจา้                 ตาํแหน่ง                                                            

บุคคล,  บริษทั,  หา้งหุน้ส่วนสามญั,  หา้งหุน้ส่วนจาํกดั                                                                                                                                                               

ที!อยู ่                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
เบอร์โทรศพัท ์                                                                     โทรสาร                                                                     
ไดรั้บแบบรูปรายการ                                              

1. บญัชีรายการเอกสารประกอบการยื!นซองสอบราคา 

 1.1  บญัชีเอกสารส่วนที!   1 (การตรวจสอบคุณสมบติัของผูเ้สนอราคา)             หนา้ 

 1.2  บญัชีเอกสารส่วนที!   2 (รายการเอกสารประกอบการยื!นซองสอบราคา)             หนา้  

      2. ประกาศสอบราคา              หนา้ 

      3.   เอกสารสอบราคาจา้ง               หนา้ 

 &.   บทนิยาม               หนา้ 

 #.   เงื!อนไขหลกัเกณฑ ์สูตรและวธีิการคาํนวณที!ใชก้บัสัญญาแบบปรับราคาได ้              หนา้ 

      6.   ขอ้เสนอแนะในการยื!นซองสอบราคา              หนา้ 

 7.   แบบสัญญาจา้ง              หนา้ 

 8.  แบบหนงัสือคํ'าประกนั (หลกัประกนัสัญญา)              หนา้ 

      9.   แบบบญัชีรายชื!อหุน้ส่วนผูจ้ดัการ/กรรมการผูจ้ดัการ             หนา้  

    10.   แบบบญัชีรายชื!อผูมี้อาํนาจควบคุม              หนา้ 

    11.   แบบหนงัสือมอบอาํนาจ              หนา้ 

    12.  ใบแบ่งงวดงาน              หนา้ 

    13.  ใบเสนอราคาสอบราคา              หนา้ 

    14.  บญัชีแสดงปริมาณงานและราคาค่างาน              หนา้ 

    15.  แบบรูปก่อสร้าง             แผน่ 

    16.  แบบรูปบ่อเกรอะ-บ่อซึม              แผน่ 

    17.  รายการประกอบเฉพาะแบบ              แผน่ 

    18.  รายการก่อสร้างมาตรฐานทั!วไป ของกองคลงั  1 เล่ม           หนา้ 

         ผูรั้บไดต้รวจสอบรายการเอกสารขา้งตน้นี' ถูกตอ้งและไดรั้บไปเรียบร้อยแลว้  จึงไดล้งนามไวเ้ป็นหลกัฐาน 

     ผูรั้บแบบ 

                         ตราประทบั (ถา้มี)            วนัที!                                                     
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ใบรายงานการชี!สถานที" 

 ณ  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์  วนัที!   .....................................................................  
ขา้พเจา้ผูจ้ดัการ  ผูแ้ทน บริษทั / ห้างหุ้นส่วนจาํกดั / ห้างหุ้นส่วนสามญันิติบุคคล  ตามบญัชีรายชื!อขา้งล่างนี   ไดม้า
ขอรับแบบรูปรายการ......................................................... ...................................................................................
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์   ไดม้ารับฟังคาํชี แจงจากเจา้หนา้ที!ชี สถานที!ตามบนัทึกการชี แจง   
วนัชี สถานที!ดา้นหนา้เขา้ใจแลว้ทุกประการ  จึงไดล้งนามไวเ้ป็นหลกัฐาน      
                               

 มีผูม้าฟังคาํชี แจงในวนัชี สถานที!   จาํนวน                     ราย  จากผูม้ารับแบบรูปรายการทั งหมด               ราย   
 

                                                                 
 

เลขที"                        ชื"อบริษัท/ห้าง 
หมายเลข 

โทรศัพท์ 

นามผู้จดัการหรือผู้แทน 

(ตวับรรจง) 

ลายมอืชื"อผู้จดัการหรือ

ผู้แทน (ลายเซ็น) 
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ใบรับซองสอบราคาซื อ 
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หลกัฐานใบรับซองสอบราคา 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

        

 

ฝ่ายพัสดุ   กองคลัง   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ได้รับซองสอบราคา        
จาํนวน                     ซอง  พร้อมเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ ตามบญัชีรายการเอกสารประกอบการยื"นซอง
สอบราคาซื อเลขที"                         ลงวนัที"                               รายการ        
ของ(บุคคล, ร้าน, หา้งหุน้ส่วนจาํกดั, บริษทั)        

               
ไวเ้รียบร้อยแลว้  เมื"อวนัที"             เดือน                             พ.ศ.                                  เวลา       น.   และ  
มหาวทิยาลยัฯ จะทาํการเปิดซองใบเสนอราคาดงักล่าวขา้งตน้  ในวนัที"              เดือน                                       
พ.ศ.             เวลา     น.  เป็นตน้ไป   

 

อนึ" ง  ไดต้รวจสอบเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ ตามบญัชีรายการเอกสารประกอบการยื"นซองสอบราคา
ครั งนี แลว้  ปรากฏวา่ถูกตอ้งครบถว้นทุกประการ 

 

 

    ลงชื"อ                              ผูย้ื"นซอง 

              (                      ) 
 

 

     ลงชื"อ      เจา้หนา้ที"ผูรั้บซอง 

                (                            ) 

 

 

 

 

 



 

 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 

รัตนโกสินทร์ 

กองคลงั  

 

แบบฟอร์มตวัอย่าง 

ใบรับซองสอบราคางานก่อสร้าง 

รหสัเอกสาร   A 13-23 

วนัที!บงัคบัใช ้  "# กนัยายน $%%" 

ISSUE  3   

หนา้ที!    &/& 

 

หลกัฐานใบรับซองสอบราคา 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

------------------------------------ 

  

                   ฝ่ายพสัดุ  กองคลัง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ได้รับซองสอบราคา  
จาํนวน                 ซอง  พร้อมเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ  ตามบญัชีรายการเอกสารประกอบการยื!นซองสอบราคา
จา้งเลขที!               ลงวนัที!              ของ     มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์  
รายการ                                       

จาก (บุคคล, ร้าน, หา้งหุน้ส่วนจาํกดั, บริษทั                                                                                                                                                           
ไวเ้รียบร้อยแลว้  เมื!อวนัที!            เดือน               พ.ศ.          เวลา                    น.  และ  มหาวทิยาลยัฯ    

จะทาํการเปิดซองสอบราคาดงักล่าวขา้งตน้ ในวนัที!         เดือน              พ.ศ.               เวลา              น.   
เป็นตน้ไป 

                      อนึ!ง ไดต้รวจสอบเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ ตามบญัชีรายการเอกสารประกอบการยื!นซองสอบราคา
ครั' งนี'แลว้  ปรากฏวา่ถูกตอ้งครบถว้นทุกประการ 

 

 

 

                             ลงชื!อ       ผูย้ื!นซอง 

                              (                                                                   ) 
 

                             ลงชื!อ       เจา้หนา้ที!ผูรั้บซอง 

                               (         ) 
 

 

 



 

 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 

รัตนโกสินทร์ 

กองคลงั  

 

แบบฟอร์มตวัอย่าง 

ใบรับซองสอบราคางานก่อสร้าง 

รหสัเอกสาร   A 13-23 

วนัที!บงัคบัใช ้  "# กนัยายน $%%" 
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หลกัฐานใบรับซองสอบราคา 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

------------------------------------ 

  

                   ฝ่ายพสัดุ  กองคลัง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ได้รับซองสอบราคา  
จาํนวน                 ซอง  พร้อมเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ  ตามบญัชีรายการเอกสารประกอบการยื!นซองสอบราคา
จา้งเลขที!               ลงวนัที!              ของ     มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์  
รายการ                                       

จาก (บุคคล, ร้าน, หา้งหุน้ส่วนจาํกดั, บริษทั                                                                                                                                                           
ไวเ้รียบร้อยแลว้  เมื!อวนัที!            เดือน               พ.ศ.          เวลา                    น.  และ  มหาวทิยาลยัฯ    

จะทาํการเปิดซองสอบราคาดงักล่าวขา้งตน้ ในวนัที!         เดือน              พ.ศ.               เวลา              น.   
เป็นตน้ไป 

                      อนึ!ง ไดต้รวจสอบเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ ตามบญัชีรายการเอกสารประกอบการยื!นซองสอบราคา
ครั' งนี'แลว้  ปรากฏวา่ถูกตอ้งครบถว้นทุกประการ 

 

 

 

                             ลงชื!อ       ผูย้ื!นซอง 

                              (                                                                   ) 
 

                             ลงชื!อ       เจา้หนา้ที!ผูรั้บซอง 

                               (         ) 
 

 

 



 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 

รัตนโกสินทร์ 

กองคลงั  

 

แบบฟอร์มตวัอย่าง 

เอกสารมอบซองสอบราคาพสัดุเพื อเก็บรักษา
(สอบราคา)งานก่อสร้าง 

รหสัเอกสาร   A 13-25 

วนัที บงัคบัใช ้  "# กนัยายน $%%" 

ISSUE  3   

หนา้ที     &/& 

 

ใบรับซองสอบราคา 

 

งานจ้าง     &.            

    $.            

    ".            

เรียน     หวัหนา้เจา้หนา้ที พสัดุ 

 เจ้าหน้าที!รับซองสอบราคา  ไดรั้บซอง ตั'งแต่วนัที           เดือน         พ.ศ.             

ถึงวนัที          เดือน         พ.ศ.          ไวแ้ลว้  ตามรายชื อและจาํนวนซองที รับไวมี้ดงันี'   คือ 
 

&.         จาํนวน               ซอง 

2.         จาํนวน               ซอง 

 

รวมทั'งสิ'น             ราย              รวมจาํนวนซอง                 ซอง 

       เจา้หนา้ที รับซองสอบราคา ไดเ้สนอซองสอบราคามาพร้อมบนัทึกนี'แลว้ 

 

   ลงชื อ                                                            เจา้หนา้ที รับซองสอบราคา 

                   (   ) 
 

       ไดรั้บซองสอบราคาขา้งตน้นี'ไวเ้รียบร้อยแลว้  ณ  วนัที ................... เดือน.................. พ.ศ....................... 
 

 

 ลงชื อ                                               หวัหนา้เจา้หนา้ที พสัดุ 

                      (    ) 



 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 

รัตนโกสินทร์ 

กองคลงั  

 

แบบฟอร์มตวัอย่าง 

ใบรับซองสอบราคาพสัดุเพื อเก็บรักษา 

สอบราคาจา้ง 
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ใบรับซองสอบราคา 

 

งานจ้าง                                            

                  ของสาํนกังานอธิการบดี  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์                                             

 

เรียน    ประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา 

 หัวหน้าเจ้าหน้าที!พสัดุ   ไดรั้บซองสอบราคา  ณ วนัที               เดือน                พ.ศ.       

ไวแ้ลว้  ตามรายชื อและจาํนวนซองที รับไวมี้ดงันี&   คือ 
 

%.    จาํนวน                   ซอง 

".               จาํนวน                    ซอง 

$.    จาํนวน                    ซอง 

'.          จาํนวน                   ซอง 

#.      จาํนวน                   ซอง 

6.                                                                                 จาํนวน                    ซอง 

7.                                                                จาํนวน                    ซอง 

               รวมทั&งสิ&น จาํนวน              ราย                  รวมจาํนวนซอง จาํนวน              ซอง 

       
หวัหนา้เจา้หนา้ที พสัดุ ไดเ้สนอซองสอบราคามาพร้อมบนัทึกนี&แลว้ 

             ลงชื อ                                                            หวัหนา้เจา้หนา้ที พสัดุ  

        (             )                                                         
 

 ไดรั้บซองสอบราคาขา้งตน้นี&ไวเ้รียบร้อยแลว้  ณ  วนัที             

 

             ลงชื อ                                                        ประธานกรรมการเปิดซองสอบราคา 

                                                (             ) 
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ประกาศคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา 

เรื!อง   การตรวจสอบคุณสมบติัของผูเ้สนอราคาหรือผูเ้สนองานที!มีผลประโยชน์ร่วมกนั  
(บญัชีเอกสารส่วนที! 1)  ที!มีสิทธิไดรั้บการคดัเลือก  

 

ตามที!  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ ไดป้ระกาศสอบราคาซื'อวสัดุ/ครุภณัฑร์ายการ 

&.             

$.             

".             

ตามประกาศของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์   เลขที!..........................ลงวนัที!...........................
ซึ! งคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา   ไดต้รวจสอบคุณสมบติัของผูเ้สนอราคาหรือผูเ้สนองานที!มีผลประโยชน์
ร่วมกนั   ตามระเบียบสํานกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการพสัดุ(ฉบบัที! 4) พ.ศ. 2541  ขอ้ 15 ตรี  วรรค 2 (บญัชีเอกสาร
ส่วนที!1)  เสร็จเรียบร้อยแลว้  ปรากฏวา่ผูเ้สนอราคาหรือผูเ้สนองานที!มีสิทธิไดรั้บการคดัเลือก จาํนวน ………ราย   

คือ 
  

&.             

$.             

".              

จึงประกาศใหท้ราบทั!วกนั  

   ประกาศ  ณ วนัที! ......................พ.ศ……………… 

 

                                        (ลงชื!อ) ………………………………. ประธานกรรมการ 

                                                               (     )  

                           (ลงชื!อ) …………………………………กรรมการ 

                                                            (     ) 
                           (ลงชื!อ) ……………………..………… กรรมการ 

                                                                 (     )  
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การเปรียบเทยีบคุณสมบัตคิรุภัณฑ์ 

รายการ................................................................................................................................................................................... 

งบประมาณ............................................................................................................................................................................. 
 

ที! รายละเอียด บริษทั.............. 

ยี!หอ้................ 

ราคา................ 

บริษทั.............. 

ยี!หอ้................ 

ราคา................ 

บริษทั.............. 

ยี!หอ้................ 

ราคา................ 

บริษทั.............. 

ยี!หอ้................ 

ราคา................ 

หมายเหต ุ

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

                 (.....................................................) 

                             ตรวจสอบคุณสมบติั 
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สรุปผลการพจิารณาซองสอบราคา / ประกวดราคา 

                             ครุภณัฑ…์………………………….……………………………………………..เปิดซอง  เมื!อ………………………………………. 
ครุภณัฑร์ายการนี' มีผูเ้สนอราคา…………………………………………ราย………………………………..ซอง ตามรายละเอียดที!แนบมานี'  
คณะกรรมการพิจารณาแลว้มีความเห็นวา่ 

ราคาลาํดบัที! 1  ผูเ้สนอราคา………………………………………………………………………………………………………………………………… 

                        เสนอราคา………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
                        เครื!องยี!ห้อ……………………………………….แบบ………………………………………..ขอ้ดีขอ้เสียตามรายละเอียดที!กาํหนด 

1. …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ราคาลาํดบัที! 2  ผูเ้สนอราคา……………………………………………………………………………………………………………………………… 

                        เสนอราคา………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
                        เครื!องยี!ห้อ……………………………………….แบบ………………………………………..ขอ้ดีขอ้เสียตามรายละเอียดที!กาํหนด 

1. …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ราคาลาํดบัที! 3  ผูเ้สนอราคา………………………………………………………………………………………………………………………………… 

                        เสนอราคา………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
                        เครื!องยี!ห้อ……………………………………….แบบ………………………………………..ขอ้ดีขอ้เสียตามรายละเอียดที!กาํหนด 

1. …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ราคาลาํดบัที! 4  ผูเ้สนอราคา………………………………………………………………………………………………………………………………… 

                        เสนอราคา………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
                        เครื!องยี!ห้อ……………………………………….แบบ………………………………………..ขอ้ดีขอ้เสียตามรายละเอียดที!กาํหนด 

1. …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

จึงเห็นควรจดัซื'อ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 (ครุภณัฑย์ี!ห้อ  แบบ  ขนาด  ประเทศผูผ้ลิต  กาํหนดส่งมอบ ฯลฯ)………………………………………………………………………….. 
เสนอราคาเป็นลาํดบัที!………………………………………………………………………………………….….ซึ! งมีรายละเอียดตรงตามความตอ้งการ 

โดยวิธี……………………….………….จาก………………………….…………………………จาํนวน………………………………….…………. 
เป็นเงิน……………………………………………………………………………………………………………………………………….………… 

ลงชื!อ………………………………………………….ประธานกรรมการ    ลงชื!อ……………………..…………………………………..กรรมการ 

ลงชื!อ……………………..…………………………….กรรมการ                ลงชื!อ……………………..…………………………………..กรรมการ 
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ผลการเปิดซองประกวดราคา/สอบราคา          

               

งานก่อสร้างของ             

เงินผลประโยชน์ ปี     จาํนวนเงิน    บาท 

เงินงบประมาณ ปี     จาํนวนเงิน    บาท 

มีผูย้ื!นซองทั'งหมด  ราย    จากผูม้าซื'อแบบทั'งหมด   ราย 

เมื!อวนัที!    เดือน   พ.ศ.  เวลา    น. 
 

    ที! ชื!อบริษทั/ห้างฯ ที!ยื!นซองประกวดราคา 

/สอบราคา 

    ประเภทและเลขที!ของ 

        หลกัประกนัซอง 

      ราคาที!เสนอ 

   และเวลาทําการ 

       หมายเหตุ 

1. ...................................................................
…………………………………...... 

..............................................

............................................. 
.................................. 
............................วนั 

 

2. ...................................................................
…………………………………...... 

..............................................

............................................. 
.................................. 
............................วนั 

 

3. ...................................................................
…………………………………...... 

..............................................

............................................. 
.................................. 
............................วนั 

 

4. ...................................................................
…………………………………...... 

..............................................

............................................. 
.................................. 
............................วนั 

 

5. ...................................................................
…………………………………...... 

..............................................

............................................. 
.................................. 
............................วนั 

 

6. ...................................................................
…………………………………...... 

..............................................

............................................. 
.................................. 
............................วนั 

 

7. ...................................................................
…………………………………...... 

..............................................

............................................. 
.................................. 
............................วนั 

 

บนัทึกคณะกรรมการเปิดซอง            
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 ลงชื!อ    ประธานกรรมการ ลงชื!อ    กรรมการ 

 ลงชื!อ    กรรมการ  ลงชื!อ    กรรมการ 

 ลงชื!อ    กรรมการ  ลงชื!อ    กรรมกร 

 ลงชื!อ    กรรมการ  ลงชื!อ    กรรมการและเลขานุการ 

 ลงชื!อ    กรรมการ  ลงชื!อ    กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

 ลงชื!อ    กรรมการ  ลงชื!อ    กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
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บันทกึข้อความ 

ส่วนราชการ                

ที                                        วนัที              

เรื อง   รายงานผลการเปิดซองประกวดราคา/สอบราคา        

    

เรียน    ...............หวัหนา้ส่วนราชการ....................(ผา่นหวัหนา้เจา้หนา้ที!พสัดุ) 
 

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา/คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  ตามคาํสั!งมหาวิทยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์  ที!   ลงวนัที!   ไดพ้ิจารณาผลการประกวด
ราคา/เปิดซองสอบราคา  จา้งก่อสร้าง          เงินงบประมาณ
       บาท (    ) ราคากลาง   บาท  (  

   )มีผูเ้สนอราคารวม ราย  รายละเอียดตามผลการเปิดซองประกวดราคา/สอบราคา  
ดงัแนบ  จึงขอรายงานผลการพิจารณาดงันี'  

&. จากการตรวจสอบหลกัฐานเอกสารปรากฏวา่       

 (ใหร้ะบบวา่รายใดคุณสมบติัและเอกสารครบถว้นถูกตอ้งหรือไม่ถูกตอ้ง  ไม่ครบถว้นอยา่งไร)   

 $.  คณะกรรมการฯ ได้คัดเลือกผูเ้สนอราคาจากรายที!หลักฐานเอกสารถูกต้องแล้วตามข้อ &. โดย
เรียงลาํดบัการเสนอราคา ดงัต่อไปนี'  
  (&)     เสนอราคา  บาท 

  ($)     เสนอราคา  บาท 

  (")     เสนอราคา  บาท 

      ฯลฯ 

 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา /คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ไดพ้ิจารณาการเสนอราคา
ของ    ซึ! งเป็นผูเ้สนอราคาตํ!าสุด  โดยมีรายละเอียดการเปรียบเทียบราคา ดงันี'   คือ 

 สูง/ตํ!า กวา่งบประมาณเป็นเงิน  =  บาท (ประมาณ %) 

 สูง/ตํ!า กวา่ราคากลางเป็นเงิน  =  บาท (ประมาณ %) 

คณะกรรมการฯ มีมติเห็นควรจา้ง  (บริษทั/หา้งฯ/ร้าน) ในราคา       บาท  
(    ) กาํหนดยนืราคา  วัน นับแต่ว ันเปิดซอง  และส่งมอบงาน
ภายใน   วนั นบัถดัจากวนัที!ไดล้งนามในสัญญาจา้ง 
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 จึงเรียนมาเพื!อโปรดทราบและพิจารณา 

 

   ลงชื!อ      ประธานกรรมการ 

    (     ) 

   ลงชื!อ      กรรมการ 

    (     ) 

   ลงชื!อ      กรรมการ 

    (     ) 

 

 

 



 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 

รัตนโกสินทร์ 

กองคลงั  

 

แบบฟอร์มตวัอย่าง 

หนงัสือขออนุมติัจดัซื อครุภณัฑ ์

(สอบราคา) 
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                                       บันทกึข้อความ 

ส่วนราชการ  กองคลงั  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ โทร  $%**+,&*&--  ต่อ  %'#$   

ที!  ศธ $&*%.$#/            วนัที!                                                             

เรื!อง   ขออนุมติัจดัซื อครุภณัฑ ์                        

 

เรียน     ผูอ้าํนวยการกองคลงั 

 

ตามที"  ฝ่ายพสัดุ ไดรั้บอนุมติัใหจ้ดัซื อวสัดุ/ครุภณัฑ์รายการ ............................................................ 
วงเงิน......................................... เพื"อใช้ภายมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  บดันี   ฝ่ายพสัดุ  
กองคลงั  ไดด้าํเนินการจดัซื อโดยวธีิสอบราคาแลว้  ปรากฏวา่มีผูย้ื"นซอง  จาํนวน.......ราย   ดงันี คือ 

        '.  ............................................................................. 
       %.  .............................................................................   

                     คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาเปิดซองส่วนที" ' ตรวจสอบรายละเอียดคุณสมบติั (บญัชีเอกสาร
ส่วนที" ')  ของผูเ้สนอราคาแลว้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกนั  จึงไดป้ระกาศ (บญัชีเอกสารส่วนที" ')   ซึ" งผูมี้สิทธิ
ได้รับการคดัเลือกมี  จาํนวน.................ราย  ดงันั น  จึงได้เปิดซองใบเสนอราคา (บญัชีเอกสารส่วนที" %)  
ตรวจสอบรายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะของครุภณัฑพ์ร้อมใบเสนอราคาแลว้ ปรากฏวา่   
 

ราคาลาํดับที! "  ผูเ้สนอราคา                                 
    เสนอราคา        บาท  เครื"องยี"หอ้                       
    แบบ          ขอ้ดี/ขอ้เสียตามรายละเอียดที"กาํหนด 

เนื"องจาก 

  '.             

  %.              
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รัตนโกสินทร์ 

กองคลงั  

 

แบบฟอร์มตวัอย่าง 

หนงัสือขออนุมติัจดัซื อครุภณัฑ ์
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ราคาลาํดับที! "  ผูเ้สนอราคา                                 
    เสนอราคา        บาท  เครื"องยี"หอ้                       
    แบบ          ขอ้ดี/ขอ้เสียตามรายละเอียดที"กาํหนด 

เนื"องจาก 

  '.             

  %.              

 คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาไดพ้ิจารณาตามเอกสารสอบราคาเลขที"..........................................
ลงวนัที"..............................โดยพิจารณาราคารวม/ราคาต่อหน่วย   จึงมีมติเห็นสมควรจดัซื อครุภณัฑ์รายการ 
..........................................................  จาก...........(บริษทั/หา้ง/ร้าน)...........................เนื"องจากเสนอราคาตํ"าสุด   
และรายละเอียดตรงตามคุณลกัษณะเฉพาะและเงื"อนไขทุกประการ โดยวิธีสอบราคา  ส่งมอบครุภณัฑ์  ........วนั 
นบัถดัจากวนัลงนามในสัญญาซื อขาย  เป็นเงินทั งสิ น..............................บาท (....................................) ซึ" งเป็น
ราคาที"รวมภาษีมูลค่าเพิ"มรวมทั งภาษีอากรอื"น ๆ และค่าใชจ่้ายทั งปวงไวด้ว้ยแลว้ 

 

                   จึงเรียนมาเพื"อโปรดนาํเสนอ  อมทร.  พิจารณา 

'.  อนุมติัผลการสอบราคาตามมติของคณะกรรมการฯ เสนอ 

%.  หากอนุมติัตามขอ้ '. พิจารณาอนุมติัใหจ้ดัซื อครุภณัฑร์ายการ  .....................................................
เป็นเงิน..............................บาท  (..........................................................)  จาก...........(บริษทั/หา้ง/ร้าน)...............  
โดยใชเ้งิน..........................................หมวด...............ดว้ยวธีิสอบราคา  ส่งมอบครุภณัฑ์ภายใน..........วนั  นบัถดั
จากวนัที"ลงนามในสัญญาซื อขาย 

#.  ลงนามในหนงัสือแจง้ผลการตดัสินการสอบราคาซื อครุภณัฑจ์าํนวน..............ฉบบั  ดงัแนบ 

 

                                                                                             (................................................) 
     ตาํแหน่ง................................................. 
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รัตนโกสินทร์ 

กองคลงั  

 

แบบฟอร์มตวัอย่าง 

คาํสั งแต่งตั!งคณะกรรมการตรวจการจา้ง
และผูค้วบคุมงาน 
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คําสั!งมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

ที!  ………/……… 

เรื!อง   แต่งตั"งคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน 

ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพสัดุ พ.ศ. #$%$ และฉบับแก้ไขเพิ!มเติม 

 

                            

                      ดว้ย  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์  ไดอ้นุมติัใหก่้อสร้าง.................................... 
วงเงินค่าก่อสร้างทั!งสิ!น......................บาท (..............................................................)  เวลาทาํการ..............วนันบั
ถดัจากวนัที ลงนามในสัญญาเป็นตน้ไป 

                      ฉะนั!น  เพื อให้การดาํเนินการก่อสร้างเป็นไปดว้ยความเรียบร้อยและถูกตอ้ง  จึงอาศยัอาํนาจตาม

ระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการพสัดุ พ.ศ. %&#&  รวมถึงฉบบัแกไ้ขเพิ มเติม (ฉบบัที  &) พ.ศ.%&*%, ขอ้ #* 
(+) และขอ้ #+ แต่งตั!งใหผู้มี้นามและตาํแหน่งต่อไปนี!  เป็นคณะกรรมการตรวจการจา้งและผูค้วบคุมงานโดยให้
ปฏิบติัหนา้ที ตามระเบียบฯ ขอ้ +% และขอ้ +# ดงันี!  
                      '.  คณะกรรมการตรวจการจา้ง  
                           1.1 ................................................   ประธานกรรมการ 

                           1.2 ................................................   กรรมการ        

                           1.3 ................................................   กรรมการ 

                      %.  ผูค้วบคุมงาน 

                           %.' ................................................   ผูค้วบคุมงาน 

 

                          ทั!งนี!    ตั!งแต่วนัที ลงนามในสัญญาเป็นตน้ไป 

                                สั ง   ณ  วนัที   ................................   พ.ศ.  ................ 
 

 

     (................................................................................) 
                                  อธิการบดีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์                                                                                                           

                 
 



 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 

รัตนโกสินทร์ 

กองคลงั  

 

แบบฟอร์มตวัอย่าง 

หนงัสือแจง้ผลการตดัสินการสอบราคา 
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ที! ................                                                                               มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์                                
                                                                                                   '( หมู่ " พุทธมณฑลสาย % ตาํบลศาลายา 

                                                                                                   อาํเภอ พุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม )"&)# 

                                                                                      ........วนั/เดือน/ปี......... 

เรื อง    แจง้ผลการตดัสินการสอบราคาจดัซื"อวสัดุ/ครุภณัฑ ์  

เรียน   ผูจ้ดัการ ......................................................................   
 

ตามที  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ไดด้าํเนินการประกาศสอบราคาจดัซื"อวสัดุ/
ครุภณัฑ์รายการ  ......................................................................ตามประกาศสอบราคาซื"อเลขที ...........................  
ลงวนัที ..................................   
 

 คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  ไดพ้ิจารณาตามเอกสารสอบดงักล่าว  โดยพิจารณาราคารวม จากผู ้
มายื!นซองจาํนวน................ราย ปรากฏวา่ทั*ง................ราย เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้นถูกตอ้งตามเงื!อนไขของ
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  จึงมีมติเห็นสมควรจดัซื*อวสัดุ/ครุภณัฑ์ดงักล่าว  กบั .............
บริษทั/หา้ง/ร้าน)....................................................... ซึ! งเป็นผูเ้สนอราคารวมตํ!าสุด  ในวงเงิน...........................บาท 
(.......................................................................................)  
 

                       จึงเรียนมาเพื!อทราบ หากท่านประสงคจ์ะอุทธรณ์ผลการตดัสินดงักล่าว หรือโตแ้ยง้คาํสั!งนี* ให้ยื!น
อุทธรณ์ต่ออธิการบดีมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ภายใน &% วนั นบัแต่วนัที!ไดรั้บหนงัสือ
ฉบบันี*   โดยทาํเป็นหนงัสือซึ!งระบุขอ้โตแ้ยง้ขอ้เท็จจริงหรือขอ้กฎหมายที!อา้งอิงดว้ย   

                                ขอแสดงความนบัถือ 

  

                                                                    อธิการบดีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ 

กองคลงั 

โทร. .............................. 
โทรสาร ................................ 



  

 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 

รัตนโกสินทร์ 

กองคลงั  

 

แบบฟอร์มตวัอย่าง 
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บันทกึข้อความ 

ส่วนราชการ                

ที                                        วนัที              

เรื อง   อนุมติัร่างสญัญาซื'อขาย/จา้ง           

    

เรียน    ...............หวัหนา้ส่วนราชการ................. 

 

ตามที!ไดรั้บอนุมติัซื'อ/จา้ง  (รายการที!ซื'อ/จา้ง)      

วงเงิน    บาท(    ) โดยมี  (ชื!อบริษทั/หา้งฯ)  

เป็นผูข้าย/ผูรั้บจา้ง  เวลาส่งมอบ/เวลาทาํการก่อสร้าง  วนั 

 บดันี'   มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ไดแ้จง้การอนุมติัจากสํานกังบประมาณแลว้  โดย
มีรายละเอียดดงันี' คือ 

 &.  อนุมติัเงินประจาํงวดที! ครั' งที!  เลขที!  ลงวนัที!     

วงเงิน   บาท (     ) 
2. อนุมติัใหเ้ปลี!ยนแปลงรายการก่อสร้าง  เช่น  เปลี!ยนแปลงชื!อรายการ  พื'นที!  วงเงินค่าก่อสร้าง (ถา้มี) 
 

จึงเรียนมาเพื!อโปรดนาํเสนอ อมทร. พิจารณา 

&.  อนุมติัร่างสัญญา  (ดงัแนบ) 
$.  หากอนุมติัตามขอ้ &. โปรดพิจารณาลงนามในหนงัสือแจง้  (บริษทัฯ/หา้งฯ/ร้าน) ผูช้นะการประกวด 

ราคา) ดงัแนบ 

 

       (เจา้หนา้ที!พสัดุที!จดัทาํ)   

      ตาํแหน่ง     
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สัญญาซื!อขาย 

 สัญญาฉบบันี ทาํขึ น                                                    
ตาํบล/แขวง                       อาํเภอ/เขต                                                  จงัหวดั                    
เมื"อวนัที"              เดือน                           พ.ศ.           ระหวา่ง                   

โดย    

_______________________________________________________ซึ" งต่อไปในสัญญานี เ รียกว่า “ผู ้ซื อ”   

ฝ่ายหนึ"งกบั                                                                            ซึ" งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล  ณ   

มีสาํนกังานใหญ่อยูเ่ลขที"                           ถนน                                   ตาํบล/แขวง____________________

อาํเภอ/เขต                                  จงัหวดั โทร.   

โดย                                                                                                           ผูมี้อาํนาจลงนามผูกพนันิติบุคคลปรากฏ
ตามหนงัสือรับรองของสาํนกังานทะเบียนหุน้ส่วนบริษทั                             

____________________________ลงวนัที"                                                  และหนงัสือมอบอาํนาจลงวนัที"                                              
ทะเบียนการคา้                                                       เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษีอากรเลขที"  

ซึ" งต่อไปในสัญญานี เรียกวา่นี เรียกวา่  “ผูข้าย”  อีกฝ่ายหนึ"ง คู่สัญญาไดต้กลงกนัมีขอ้ความดงัต่อไปนี  
 

 ข้อ 1. ผู้ตกลงซื!อขาย 

 ผูซื้ อตกลงซื อและผูข้ายตกลงขาย  

  

  

  

   

จาํนวน                               เป็นราคารวมทั งสิ น                                    บาท  (                                                         ) 
ซึ" งไดร้วมภาษีมูลค่าเพิ"มจาํนวน                        บาท ตลอดจนภาษีอากรอื"นๆ และค่าใชจ่้ายทั งปวงดว้ยแลว้ 

 ผูข้ายรับรองวา่สิ"งของที"ขายให้ตามสัญญานี เป็นของแท ้ของใหม่ ไม่เคยใชง้านมาก่อน ไม่เป็นของเก่า
เก็บ และมีคุณภาพและคุณสมบติัไม่ตํ"ากวา่ที"กาํหนดไวใ้นเอกสารแนบทา้ยสัญญา  

 ในกรณีที"เป็นการซื อสิ"งของซึ" งจะตอ้งมีการตรวจทดลอง       ผูข้ายรับรองว่าเมื"อตรวจทดลองแลว้
ตอ้งมีคุณภาพและคุณสมบติัไม่ตํ"ากวา่ที"กาํหนดไวด้ว้ย 
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 ข้อ 2. เอกสารอนัเป็นส่วนหนึ!งของสัญญา 

              เอกสารแนบทา้ยสัญญาดงัต่อไปนี  ใหถื้อเป็นส่วนหนึ"งของสัญญานี  
 2.1 ผนวก 1.   (รายการคุณลกัษณะเฉพาะ)               จาํนวน     หนา้ 

 2.2 ผนวก 2.   (แคตตาล็อก)   จาํนวน      หนา้ 

 2.3 ผนวก 3.   (แบบรูป)   จาํนวน   หนา้ 

 2.4 ผนวก 4.   (ใบเสนอราคา)   จาํนวน  หนา้ 

 2.5   ฯลฯ______________________  
 

  ความใดในเอกสารแนบทา้ยสัญญาที"ขดัแยง้กบัขอ้ความในสัญญานี     ใหใ้ชข้อ้ความใน 

สัญญานี บงัคบั   และในกรณีที"เอกสารแนบทา้ยสัญญาขดัแยง้กนัเอง   ผูข้ายจะตอ้งปฏิบติัตามคาํวนิิจฉยัของผูซื้ อ 
 

 ข้อ 3. การส่งมอบ 

 ผูข้ายส่งมอบสิ"งของที"ซื อตามสัญญาใหแ้ก่ผูซื้ อ 

                      ภายในวนัที"                        เดือน                                        พ.ศ.   

ใหถู้กตอ้งและครบถว้นตามที"กาํหนดไวใ้นขอ้ 1 แห่งสัญญานี  พร้อมทั งหีบห่อหรือเครื"องรัดพนัผกูโดยเรียบร้อย 

 การส่งมอบสิ"งของตามสัญญานี  ไม่ว่าจะเป็นการส่งมอบเพียงครั งเดียวหรือส่งมอบ
หลายครั ง      ผู ้ขายจะต้องแจ้งกําหนดเวลาส่งมอบแต่ละครั ง   โดยทําเป็นหนังสือไปยื"นต่อผู ้ซื อ                     
ณ  ในเวลาราชการ      ก่อนวนั
ส่งมอบไม่นอ้ยกวา่        5      วนัทาํการ 
  

 ข้อ  4.   การใช้เรือไทย 

 ถา้สิ"งของที"จะตอ้งส่งมอบใหแ้ก่ผูซื้ อตามสัญญานี     เป็นสิ"งของที"ผูข้ายจะตอ้งสั"งหรือนาํเขา้มาจาก
ต่างประเทศ  และสิ"งของนั นตอ้งนาํเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที"มีเรือไทยเดินอยู่    และสามารถ
ใหบ้ริการรับขนไดต้ามที"รัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมประกาศกาํหนด ผูข้ายตอ้งจดัการให้สิ"งของดงักล่าว
บรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที"มีสิทธิเช่นเดียวกบัเรือไทยจากต่างประเทศมายงัประเทศไทย เวน้แต่จะได้รับ
อนุญาตจากกรมการขนส่งทางนํ าและพาณิชยนาวีก่อนบรรทุกของนั นลงเรืออื"นที"มิใช่เรือไทยหรือเป็นของที"
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวน้ให้บรรทุกโดยเรืออื"นได ้   ทั งนี ไม่วา่การสั"งหรือสั"งซื อสิ"งของ
ดงักล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบ   เอฟโอบี,  ซีเอฟอาร์,  ซีไอเอฟ  หรือ   แบบอื"นใด 
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 ในการส่งมอบสิ"งของตามสัญญาใหแ้ก่ผูซื้ อ      ถา้สิ"งของนั นเป็นสิ"งของตามวรรคหนึ"ง     ผูข้าย
จะตอ้งส่งมอบใบตราส่ง (Bill of Lading) หรือสาํเนาใบตราส่งสาํหรับของนั น    ซึ" งแสดงวา่ไดบ้รรทุกมาโดย
เรือไทยหรือเรือที"มีสิทธิเช่นเดียวกบัเรือไทยใหแ้ก่ผูซื้ อพร้อมกบัการส่งมอบสิ"งของดว้ย 

 ในกรณีที"สิ"งของดงักล่าวไม่ไดบ้รรทุกจากต่างประเทศมายงัประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที"มี
สิทธิเช่นเดียวกบัเรือไทย    ผูข้ายตอ้งส่งมอบหลกัฐานซึ" งแสดงวา่ไดรั้บอนุญาตจากกรมการขนส่งทางนํ าและ
พาณิชยนาวีให้บรรทุกของโดยเรืออื"นได ้     หรือหลกัฐานซึ" งแสดงวา่ไดช้าํระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื"องจากการ
ไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายวา่ดว้ยการส่งเสริมการพาณิชยนาวีแลว้อยา่งใดอยา่งหนึ"งแก่ผูซื้ อดว้ย 

 ในกรณีที"ผูข้ายไม่ส่งมอบหลกัฐานอย่างหนึ"งอย่างใดดงักล่าวในสองวรรคขา้งตน้ให้แก่ผูซื้ อ  แต่
จะขอส่งมอบสิ"งของดงักล่าวให้ผูซื้ อก่อน    โดยยงัไม่รับชาํระเงินค่าสิ"งของ  ผูซื้ อมีสิทธิรับสิ"งของดงักล่าวไว้
ก่อนและชาํระเงินค่าสิ"งของเมื"อผูข้ายไดป้ฏิบติัถูกตอ้งครบถว้นดงักล่าวแลว้ได ้

 

 ข้อ   5.   การตรวจรับ 

 เมื"อผูซื้ อได้ตรวจรับสิ"งของที"ส่งมอบและเห็นว่าถูกตอ้งครบถว้นตามสัญญาแล้ว    ผูซื้ อจะออก
หลกัฐานการรับมอบไวใ้ห ้   เพื"อผูข้ายนาํมาเป็นหลกัฐานประกอบการขอรับเงินค่าสิ"งของนั น 

          ถา้ผลของการตรวจรับปรากฏว่าสิ"งของที"ผูข้ายส่งมอบไม่ตรงตามสัญญาขอ้ 1.    ผูซื้ อทรงไวซึ้" ง
สิทธิที"จะไม่รับสิ"งของนั น      ในกรณีเช่นวา่นี  ผูข้ายตอ้งรีบนาํสิ"งของนั นกลบัคืนโดยเร็วที"สุดเท่าที"จะทาํไดแ้ละ
นาํสิ"งของมาส่งมอบให้ใหม่      หรือตอ้งทาํการแกไ้ขให้ถูกตอ้งตามสัญญาดว้ยค่าใช้จ่ายของผูข้ายเอง   และ
ระยะเวลาที"เสียไปเพราะเหตุดงักล่าว ผูข้ายจะนาํมาอา้งเป็นเหตุขอขยายเวลาทาํการตามสัญญาหรือของดหรือลด
ค่าปรับไม่ได ้

 

 ในกรณีที"ผูข้ายส่งมอบสิ"งของถูกตอ้งแต่ไม่ครบจาํนวน หรือส่งมอบครบจาํนวนแต่ไม่ถูกตอ้ง
ทั งหมดผูซื้ อจะตรวจรับเฉพาะส่วนที"ถูกตอ้ง โดยออกหลกัฐานการตรวจรับเฉพาะส่วนนั นก็ได*้ (ความในวรรค
สามนั นจะไม่กาํหนดในกรณีที!ผู้ ซื อต้องการสิ!งของทั งหมดในคราวเดียวกัน  หรือการซื อสิ!งของที!ประกอบเป็น
ชุดหรือหน่วย    ถ้าขาดส่วนประกอบอย่างหนึ!งอย่างใดไปแล้ว  จะไม่สามารถใช้งานได้โดยสมบูรณ์  ถือว่ายัง
ไม่ได้ส่งมอบสิ!งของนั นเลย) 
 

 ข้อ 6. การชําระเงิน 

 ผูซื้ อตกลงชาํระเงินค่าสิ"งของตามขอ้ 1 ใหแ้ก่ผูข้าย เมื"อผูซื้ อไดรั้บมอบสิ"งของตามขอ้ 5 ไวโ้ดย
ครบถว้นแลว้ 
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 การจ่ายเงินตามเงื"อนไขแห่งสัญญานี   ผูซื้ อจะโอนเงินเขา้บญัชีเงินฝากธนาคารของผูข้าย 

ชื"อธนาคาร_____________________สาขา_______________________ ชื"อบญัชี________________ 

_________________________เลขที"บญัชี_________________________________ ทั งนี      ผูข้ายตกลงเป็นผูรั้บ
ภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริหารอื"นใดเกี"ยวกบัการโอนที"ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหกัเงินดงักล่าว
จากจาํนวนเงินโอนในงวดนั น ๆ  
    

 ข้อ 7. การรับประกนัความชํารุดบกพร่อง 

 ผูข้ายยอมรับประกนัความชาํรุดบกพร่องหรือขดัขอ้งของสิ"งของตามสัญญานี เป็นเวลา           ปี              
            เดือน นบัแต่วนัที"ผูซื้ อไดรั้บมอบ โดยภายในกาํหนดเวลาดงักล่าว   หากสิ"งของตามสัญญานี เกิดชาํรุด 
บกพร่องหรือขดัขอ้งอนัเนื"องมาจากการใชง้านตามปกติ      ผูข้ายจะตอ้งจดัการซ่อมแซมหรือแกไ้ขให้อยูใ่น
สภาพที"ใชก้ารไดดี้ดงัเดิม ภายใน   7   วนั   นบัแต่วนัที"ไดรั้บแจง้จากผูซื้ อโดยไม่คิดค่าใชจ่้ายใด ๆ ทั งสิ น 
 

 ข้อ 8. หลกัประกันการปฏิบัติตามสัญญา 

 ในขณะทาํสัญญานี  ผูข้ายไดน้าํหลกัประกนัเป็น                              
         เป็นจาํนวนเงิน           บาท( )

ซึ" งเท่ากบัร้อยละ        5      ของราคาทั งหมดตามสัญญา  มามอบใหแ้ก่ผูซื้ อเพื"อเป็นหลกัประกนัการปฏิบติั
ตามสัญญานี  
 หลกัประกนัที"ผูข้ายนาํมามอบไวต้ามวรรคหนึ"ง      ผูซื้ อจะคืนใหเ้มื"อผูข้ายพน้จากขอ้ผกูพนัตาม
สัญญานี แลว้ 

 

 ข้อ  9.    การบอกเลกิสัญญา 

 เมื"อครบกาํหนดส่งมอบสิ"งของตามสัญญานี แลว้     ถา้ผูข้ายไม่ส่งมอบสิ"งของที"ตกลงขายใหแ้ก่      
ผูซื้ อ     หรือส่งมอบไม่ถูกตอ้ง    หรือไม่ครบจาํนวน    ผูซื้ อมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั งหมดหรือบางส่วนได ้

 ในกรณีที"ผูซื้ อใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา     ผูซื้ อมีสิทธิริบหลกัประกนัหรือเรียกร้องจากธนาคาร         
ผูอ้อกหนังสือคํ าประกนัตามสัญญาขอ้ 8 เป็นจาํนวนเงินทั งหมดหรือ แต่บางส่วนก็ได้     แล้วแต่ผูซื้ อจะ
เห็นสมควร      และถา้ผูซื้ อจดัซื อสิ"งของจากบุคคลอื"นเต็มจาํนวนหรือเฉพาะจาํนวนที"ขาดส่งแลว้แต่กรณี
ภายในกาํหนด                          เดือน นบัแต่วนับอกเลิกสัญญา      ผูข้ายจะตอ้งชดใชร้าคาที"เพิ"มขึ นจากราคาที"
กาํหนดไวใ้นสัญญานี ดว้ย 

 

 



 

 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 

รัตนโกสินทร์ 

กองคลงั  

 

แบบฟอร์มตวัอย่าง 

แบบสญัญาซื อขาย 

รหสัเอกสาร   A 13-38 

วนัที"บงัคบัใช ้  #$ กนัยายน %&&#    

ISSUE  # 

หนา้ที"    &/' 

 

 ข้อ 10. ค่าปรับ 

 ในกรณีที"ผูซื้ อมิไดใ้ชสิ้ทธิบอกเลิกสัญญาตามสัญญาขอ้ 9      ผูข้ายจะตอ้งชาํระค่าปรับใหผู้ซื้ อ
เป็นรายวนัในอตัราร้อยละ      0.2    ของราคาสิ"งของที"ยงัไม่ไดรั้บมอบ      นบัแต่วนัถดัจากวนัครบกาํหนด
ตามสัญญาจนถึงวนัที"ผูข้ายไดน้าํสิ"งของมาส่งมอบให้แก่ผูซื้ อจนถูกตอ้งครบถว้น 

 การคิดค่าปรับในกรณีที"สิ"งของที"ตกลงซื อขายประกอบกนัเป็นชุด      แต่ผูข้ายส่งมอบเพียง
บางส่วนหรือขาดส่วนประกอบส่วนหนึ"งส่วนใดไป     ทาํใหไ้ม่สามารถใชก้ารไดโ้ดยสมบูรณ์      ใหถื้อวา่ยงั
ไม่ไดส่้งมอบสิ"งของนั นเลย     และใหคิ้ดค่าปรับจากราคาสิ"งของเตม็ทั งชุด 

 ในระหวา่งที"ผูซื้ อยงัมิไดใ้ชสิ้ทธิบอกเลิกสัญญานั น      หากผูซื้ อเห็นวา่ผูข้ายไม่อาจปฏิบติัตาม
สัญญาต่อไปได ้  ผูซื้ อจะใชสิ้ทธิบอกเลิกสัญญา และริบหลกัประกนัหรือเรียกร้องจากธนาคารผูอ้อกหนงัสือ
คํ าประกนัตามสัญญาขอ้ 8     กบัเรียกร้องค่าชดใชร้าคาที"เพิ"มขึ นตามที"กาํหนดไวใ้นสัญญาขอ้ 9 วรรคสอง         
ก็ได ้     และถา้ผูซื้ อไดแ้จง้ขอ้เรียกร้องใหช้าํระค่าปรับไปยงัผูข้าย     เมื"อครบกาํหนดส่งมอบแลว้     ผูซื้ อ        
มีสิทธิที"จะปรับผูข้ายจนถึงวนับอกเลิกสัญญาไดอี้กดว้ย 

  

 ข้อ 11. การรับผดิชดใช้ค่าเสียหาย 

 ถา้ผูข้ายไม่ปฏิบติัตามสัญญาขอ้หนึ"งขอ้ใดดว้ยเหตุใด ๆ  ก็ตาม       จนเป็นเหตุใหเ้กิดความ
เสียหายแก่ผูซื้ อแลว้     ผูข้ายตอ้งชดใชค้่าเสียหายใหแ้ก่ผูซื้ อโดยสิ นเชิง       ภายในกาํหนด 30 วนั นบัแต่วนัที"
ไดรั้บแจง้จากผูซื้ อ 

 

                  ข้อ  12.   การขอขยายเวลาส่งมอบ 

 ในกรณีที"มีเหตุสุดวสิัย หรือเหตุใดๆ      อนัเนื"องมาจากความผดิหรือความบกพร่องของฝ่าย         
ผูซื้ อ    หรือจากพฤติการณ์อนัใดอนัหนึ"งซึ" งผูข้ายไม่ตอ้งรับผดิชอบตามกฎหมาย เป็นเหตุใหผู้ข้ายไม่สามารถ
ส่งมอบสิ"งของตามเงื"อนไขและกาํหนดเวลาแห่งสัญญานี ได ้     ผูข้ายมีสิทธิขอขยายเวลาทาํการตามสัญญา
หรือของดหรือลดค่าปรับได ้    โดยจะตอ้งแจง้เหตุหรือพฤติการณ์ดงักล่าวพร้อมหลกัฐานเป็นหนงัสือให ้       
ผูซื้ อทราบภายใน 15 วนั นบัแต่วนัที"เหตุนั นสิ นสุดลง 

 ถา้ผูข้ายไม่ปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามความในวรรคหนึ"ง    ใหถื้อวา่ผูข้ายไดส้ละสิทธิเรียกร้อง            
ในการที"จะขอขยายเวลาทาํการตามสัญญา     หรือของดหรือลดค่าปรับ     โดยไม่มีเงื"อนไขใดๆ ทั งสิ น           
เวน้แต่กรณีเหตุเกิดจากความผดิหรือความบกพร่องของฝ่ายผูซื้ อซึ" งมีหลกัฐานชดัแจง้หรือผูซื้ อทราบดีอยูแ่ลว้
ตั งแต่ตน้ 

 การขยายเวลาทาํการตามสัญญา หรือของดหรือลดค่าปรับตามวรรคหนึ"ง     อยูใ่นดุลพินิจของ             
ผูซื้ อที"จะพิจารณา 
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 สัญญานี ทาํขึ นสองฉบบั      มีขอ้ความถูกตอ้งตรงกนั      คู่สัญญาไดอ่้านและเขา้ใจขอ้ความโดยละเอียด
ตลอดแลว้     จึงไดล้งลายมือชื"อพร้อมทั งประทบัตรา (ถา้มี) ไวเ้ป็นสาํคญัต่อหนา้พยาน    และ            
คู่สัญญาต่างยดึถือไวฝ่้ายละฉบบั 

 

 

 ลงชื"อ  ผูซื้ อ 

 (  ) 

           
 ลงชื"อ  ผูข้าย 

 (  ) 

 

 ลงชื"อ  พยาน 

 (  ) 

 

 ลงชื"อ  พยาน 

 (  ) 

 

                         

                         หมายเหตุ     มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล.....................................................   ไดรั้บหนงัสือ             
คํ าประกนัสัญญาไวแ้ลว้ 

-  ตามใบเสร็จรับเงินเลขที".................................... ลงวนัที"................. เดือน...........................พ.ศ. ……………   

 -  หรือรับหนงัสือคํ าประกนัสัญญา…………………………………………………………………………   

    เลขที&...................................... ลงวนัที&..................... เดือน.................................................พ.ศ. …………… 

 

*  เป็นขอ้ความหรือเงื"อนไขเพิ"มเติม  ซึ" งส่วนราชการผูท้าํสัญญาอาจเลือกใช ้ หรือตดัออกไดต้ามขอ้เทจ็จริง 
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สัญญาจ้าง 

 

                         สัญญาเลขที!                                       

        สัญญาฉบบันี&ทาํขึ&น ณ                  

ตาํบล/แขวง                      อาํเภอ/เขต                                   จงัหวดั                            

เมื!อวนัที!                เดือน                            พ.ศ.             ระหวา่ง       

โดย                                                ซึ! งต่อไปในสัญญานี& เรียกวา่  
“ผูว้า่จา้ง” ฝ่ายหนึ!ง กบั                                                    ซึ! งจดทะเบียน
เป็นนิติบุคคล ณ         มีสาํนกังานใหญ่ 
อยูเ่ลขที!                          ถนน                                               ตาํบล/แขวง                                               

อาํเภอ/เขต                                     จงัหวดั                                       โทร.                       

โดย                                                                                              ผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนันิติบุคคล
ปรากฏตามหนงัสือรับรองของสาํนกังานทะเบียนหุ้นส่วนบริษทั                                              

ลงวนัที!                                          (และหนงัสือมอบอาํนาจลงวนัที!                                      ) 
แนบทา้ยสัญญานี&   (ในกรณีที!ผูรั้บจา้งเป็นบุคคลธรรมดาใหใ้ชข้อ้ความวา่กบั    

    อยูบ่า้นเลขที!   ถนน       

ตาํบล/แขวง     อาํเภอ/เขต        

จงัหวดั             )  ซึ! งต่อไปในสัญญานี& เรียกวา่ “ผูรั้บจา้ง”  อีกฝ่ายหนึ!ง 

 

 คู่สัญญาไดต้กลงกนัมีขอ้ความดงัต่อไปนี&  
 ข้อ 1.  ข้อตกลงว่าจ้าง 

                                 ผูว้า่จา้งตกลงจา้งและผูรั้บจา้งตกลงรับจา้งทาํงาน      

                                                           

ณ                                                          ตาํบล/แขวง                          

อาํเภอ/เขต                                                                  จงัหวดั                                      

ตามขอ้กาํหนดและเงื!อนไขแห่งสัญญานี& รวมทั&งเอกสารแนบทา้ยสัญญา 

                                 ผูรั้บจา้งตกลงที!จะจดัหาแรงงานและวสัดุ เครื!องมือเครื!องใช ้ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ 
ชนิดดี เพื!อใชใ้นงานจา้งตามสัญญานี&  
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 ข้อ 2.  เอกสารอันเป็นส่วนหนึ!งของสัญญา 

        เอกสารแนบทา้ยสัญญาดงัต่อไปนี'ใหถื้อเป็นส่วนหนึ!งของสัญญานี'  
2.1   ผนวก  1                                                  จาํนวน              แผน่     
2.2   ผนวก  2     จาํนวน          หนา้ 

2.3   ผนวก  3     จาํนวน            หนา้ 

2.4   ผนวก  4      จาํนวน                หนา้ 

2.5   ผนวก  5     จาํนวน          หนา้ 

2.6   ผนวก  6      จาํนวน               หนา้ 

2.7   ผนวก  7      จาํนวน          หนา้ 

2.8   ผนวก  8           จาํนวน             หนา้ 

2.9   ผนวก  9                 จาํนวน              หนา้ 

                         2.10   ผนวก 10                จาํนวน          หนา้ 
 

  ความใดในเอกสารแนบทา้ยสัญญาที!ขดัแยง้กบัขอ้ความในสัญญานี'  ใหใ้ชข้อ้ความ
ในสัญญานี'บงัคบั และในกรณีที!เอกสารแนบทา้ยสัญญาขดัแยง้กนัเอง  ผูรั้บจา้งจะตอ้งปฏิบติัตามคาํ
วนิิจฉยัของผูว้า่จา้ง 
 

 ข้อ 3.  หลกัประกนัการปฏิบัติตามสัญญา 

                                 ในขณะทาํสัญญานี'ผูรั้บจา้งไดน้าํหลกัประกนัเป็น    

   

เป็นจาํนวนเงิน                                         บาท  (                                                                                   ) 
มามอบใหแ้ก่ผูว้า่จา้งเพื!อเป็นหลกัประกนัการปฏิบติัตามสัญญานี'  
 หลกัประกนัที!ผูรั้บจา้งนาํมามอบไวต้ามวรรคหนึ!ง  ผูว้า่จา้งจะคืนใหเ้มื!อผูรั้บจา้งพน้
จากขอ้ผกูพนัตามสัญญานี'แลว้ 

 ข้อ 4.  ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 

       ผูว้า่จา้งตกลงจ่ายและผูรั้บจา้งตกลงรับเงินค่าจา้งจาํนวนเงิน                                บาท  
(                                                                                ) ซึ! งไดร้วมภาษีมูลค่าเพิ!มจาํนวน                         บาท  
(                                                                           ) ตลอดจนภาษี อากรอื!น ๆ  และค่าใชจ่้ายทั'งปวง        
ดว้ยแลว้   โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์และกาํหนดการจ่ายเงินเป็นงวดๆ  ดงันี'  
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  งวดที!  1. เป็นจาํนวนเงิน                              บาท (                                                          )     

เมื!อผูรั้บจา้งไดป้ฏิบติังาน                                                                                                           

   

   

ภาษีมูลค่าเพิ!ม  จาํนวน                            บาท  (  ) 

ใหแ้ลว้เสร็จภายใน  วนัที!                            เดือน                                       พ.ศ .   

 

  งวดที!  2. เป็นจาํนวนเงิน                              บาท (                                                          )     

เมื!อผูรั้บจา้งไดป้ฏิบติังาน                                                                                                           

   

   

ภาษีมูลค่าเพิ!ม  จาํนวน                            บาท (  ) 

ใหแ้ลว้เสร็จภายใน  วนัที!                            เดือน                                       พ.ศ .   

 

  งวดที!  3. เป็นจาํนวนเงิน                              บาท (                                                          )     

เมื!อผูรั้บจา้งไดป้ฏิบติังาน                                                                                                           

   

   

ภาษีมูลค่าเพิ!ม  จาํนวน                            บาท  (  ) 

ใหแ้ลว้เสร็จภายใน  วนัที!                            เดือน                                       พ.ศ .   

 

  งวดที!  4. เป็นจาํนวนเงิน                              บาท (                                                          )     

เมื!อผูรั้บจา้งไดป้ฏิบติังาน                                                                                                           

   

   

ภาษีมูลค่าเพิ!ม  จาํนวน                            บาท  (  ) 

ใหแ้ลว้เสร็จภายใน  วนัที!                            เดือน                                       พ.ศ .   
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  งวดที!  5. เป็นจาํนวนเงิน                              บาท (                                                          )     
เมื!อผูรั้บจา้งไดป้ฏิบติังาน                                                                                                           

   

   

ภาษีมูลค่าเพิ!ม  จาํนวน                            บาท  (  ) 

ใหแ้ลว้เสร็จภายใน  วนัที!                            เดือน                                       พ.ศ .   

 

  งวดที!  6. เป็นจาํนวนเงิน                              บาท (                                                          )     
เมื!อผูรั้บจา้งไดป้ฏิบติังาน                                                                                                           

   

   

ภาษีมูลค่าเพิ!ม  จาํนวน                            บาท  (  ) 

ใหแ้ลว้เสร็จภายใน  วนัที!                            เดือน                                       พ.ศ .   

 

  งวดที!  7. เป็นจาํนวนเงิน                              บาท (                                                          )     
เมื!อผูรั้บจา้งไดป้ฏิบติังาน                                                                                                           

   

   

ภาษีมูลค่าเพิ!ม  จาํนวน                            บาท  (  ) 

ใหแ้ลว้เสร็จภายใน  วนัที!                            เดือน                                       พ.ศ .   

     

                            งวดสุดทา้ย  เป็นจาํนวนเงิน                              บาท (                                                         

                                              )   เมื!อผูรั้บจา้งไดป้ฏิบติังาน                                                   

            

                                              

ภาษีมูลค่าเพิ!มจาํนวน                            บาท (                                                                                           ) 
ใหแ้ลว้เสร็จภายใน วนัที                      เดือน         พ.ศ.                                   

ทั(งหมดใหแ้ลว้เสร็จเรียบร้อยตามสัญญา   รวมทั(งทาํสถานที!ก่อสร้างใหส้ะอาดเรียบร้อยตามที!กาํหนดไว้
ในขอ้ 18 
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 การจ่ายเงินตามเงื!อนไขแห่งสัญญานี'  ผูว้า่จา้งจะโอนเงินเขา้บญัชีเงินฝากธนาคารของ    
ผูรั้บจา้ง ชื!อธนาคาร       สาขา      
ชื!อบญัชี                   เลขที!บญัชี                 ทั'งนี'  ผูรั้บจา้ง
ตกลงเป็นผูรั้บภาระเงินคา่ธรรมเนียมหรือค่าบริการอื!นใดเกี!ยวกบัการโอนที!ธนาคารเรียกเก็บ และยนิยอม
ใหมี้การหกัเงินดงักล่าวจากจาํนวนเงินโอนในงวดนั'น ๆ 

 

        ข้อ 5.  กาํหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลกิสัญญา 

       ผูรั้บจา้งตอ้งเริ!มทาํงานที!รับจา้ง ภายในวนัที!             เดือน    

พ.ศ.   และจะตอ้งทาํงานใหแ้ลว้เสร็จบริบูรณ์  ภายในวนัที!               เดือน                         

พ.ศ.                    ถา้ผูรั้บจา้งมิไดล้งมือทาํงานภายในกาํหนดเวลา  หรือไม่สามารถทาํงานใหแ้ลว้เสร็จตาม
กาํหนดเวลา หรือมีเหตุใหเ้ชื!อไดว้า่ผูรั้บจา้งไม่สามารถทาํงานใหแ้ลว้เสร็จภายในกาํหนดเวลา หรือจะแลว้
เสร็จล่าชา้เกินกวา่กาํหนดเวลา หรือผูรั้บจา้งทาํผดิสัญญาขอ้ใดขอ้หนึ!งหรือตกเป็นผูล้ม้ละลาย หรือ
เพิกเฉยไม่ปฏิบติัตามคาํสั!งของคณะกรรมการตรวจการจา้ง หรือผูค้วบคุมงานหรือบริษทัที!ปรึกษา ซึ! ง
ไดรั้บมอบอาํนาจจากผูว้า่จา้ง ผูว้า่จา้งมีสิทธิที!จะบอกเลิกสัญญานี'ได ้ และมีสิทธิจา้งผูรั้บจา้งรายใหม่เขา้
ทาํงานของผูรั้บจา้งใหลุ้ล่วงไปไดด้ว้ย 

     การที!ผูว้า่จา้งไม่ใชสิ้ทธิเลิกสัญญาดงักล่าวขา้งตน้นั'น ไม่เป็นเหตุใหผู้รั้บจา้งพน้จาก
ความรับผดิตามสัญญา 

 ข้อ 6.  ความรับผดิในความชํารุดบกพร่องของงานจ้าง 

       เมื!องานแลว้เสร็จบริบูรณ์ และผูว้า่จา้งไดรั้บมอบงานจากผูรั้บจา้งหรือจากผูรั้บจา้ง
รายใหม่ในกรณีที!มีการบอกเลิกสัญญาตามขอ้ 5 หากมีเหตุชาํรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ'นจากงานจา้ง
นี'   ภายในกาํหนด       2   ปี     -     เดือนนบัถดัจากวนัที!ไดรั้บมอบงานดงักล่าว ซึ! งความชาํรุดบกพร่อง
หรือเสียหายนั'นเกิดจากความบกพร่องของผูรั้บจา้งอนัเกิดจากการใชว้สัดุที!ไม่ถูกตอ้ง หรือทาํไวไ้ม่เรียบร้อย 
หรือทาํไม่ถูกตอ้งตามมาตรฐานแห่งหลกัวชิา ผูรั้บจา้งจะตอ้งรีบทาํการแกไ้ขใหเ้ป็นที!     เรียบร้อย โดยไม่
ชกัชา้โดยผูว้า่จา้งไม่ตอ้งออกเงินใด ๆ ในการนี'ทั'งสิ'น หากผูรั้บจา้งบิดพริ'วไม่กระทาํการดงักล่าวภายใน
กาํหนด      30   วนั นบัแต่วนัที!ไดรั้บแจง้เป็นหนงัสือจากผูว้า่จา้งหรือไม่ทาํการแกไ้ขใหถู้กตอ้งเรียบร้อย
ภายในเวลาที!ผูว้า่จา้งกาํหนด ใหผู้ว้า่จา้งมีสิทธิที!จะทาํการนั'นเอง หรือจา้งผูอื้!นใหท้าํงานนั'นโดยผูรั้บจา้ง
ตอ้งเป็นผูอ้อกค่าใชจ่้าย 
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                      ข้อ 7.  การจ้างช่วง 

        ผูรั้บจา้งจะตอ้งไม่เอางานทั(งหมดหรือบางส่วนแห่งสัญญานี(ไปจา้งช่วงอีกต่อหนึ!ง
โดยไม่ไดรั้บความยนิยอมเป็นหนงัสือจากผูว้า่จา้งก่อน ทั(งนี(  นอกจากในกรณีที!สัญญานี(จะไดร้ะบุไวเ้ป็น   
อยา่งอื!น  ความยินยอมดงักล่าวนั(นไม่เป็นเหตุใหผู้รั้บจา้งหลุดพน้จากความรับผดิ หรือพนัธะหนา้ที!ตาม 

สัญญานี(และผูรั้บจา้งจะยงัคงตอ้งรับผดิในความผดิและความประมาทเลินเล่อของผูรั้บจา้งช่วงหรือของ
ตวัแทนหรือลูกจา้งของผูรั้บจา้งช่วงนั(นทุกประการ 

 

 ข้อ 8.  การควบคุมงานของผู้รับจ้าง 

       ผูรั้บจา้งจะตอ้งควบคุมงานที!รับจา้งอยา่งเอาใจใส่ดว้ยประสิทธิภาพและความชาํนาญ  
และในระหวา่งการทาํงานที!รับจา้งจะตอ้งจดัใหมี้ผูแ้ทนซึ!งทาํงานเตม็เวลาเป็นผูค้วบคุมงาน ผูค้วบคุมงาน
ดงักล่าวจะตอ้งเป็นผูแ้ทนไดรั้บมอบอาํนาจจากผูรั้บจา้ง คาํสั!งหรือคาํแนะนาํต่าง ๆ ที!ไดแ้จง้แก่ผูแ้ทน      
ผูไ้ดรั้บมอบอาํนาจนั(นใหถื้อวา่เป็นคาํสั!งหรือคาํแนะนาํที!ไดแ้จง้แก่ผูรั้บจา้ง  การแต่งตั(งผูค้วบคุมงานนั(น 

จะตอ้งทาํเป็นหนงัสือและตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากผูว้า่จา้ง การเปลี!ยนตวั หรือแต่งตั(งผูค้วบคุมงาน
ใหม่จะกระทาํมิไดห้ากไม่ไดรั้บความเห็นชอบจากผูว้า่จา้งก่อน 

                                 ผูว้า่จา้งมีสิทธิที!จะขอเปลี!ยนตวัผูแ้ทนไดรั้บมอบอาํนาจนั(น โดยแจง้เป็นหนงัสือไป
ยงัผูรั้บจา้ง และผูรั้บจา้งจะตอ้งทาํการเปลี!ยนตวัโดยพลนั โดยไม่คิดราคาเพิ!ม หรืออา้งเหตุเพื!อขยายอายุ
สัญญาอนัเนื!องมาจากเหตุนี(  
 

 ข้อ 9.  ความรับผดิของผู้รับจ้าง 

       ผูรั้บจา้งจะตอ้งรับผดิชอบต่ออุปัทวเหตุ  ความเสียหาย  หรือภยนัตรายใด  ๆ  อนัเกิด
จากการปฏิบติังานของผูรั้บจา้ง  และจะตอ้งรับผดิต่อความเสียหายจากการกระทาํของลูกจา้งของผูรั้บจา้ง 

       ความเสียหายใด ๆ  อนัเกิดแก่งานที!ผูรั้บจา้งไดท้าํขึ(น  แมจ้ะเกิดขึ(นเพราะเหตุสุดวสิัย  
นอกจากกรณีอนัเกิดจากความผดิของผูว้า่จา้ง  ผูรั้บจา้งจะตอ้งรับผิดโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี!ยนให้
ใหม่โดยค่าใชจ่้ายของผูรั้บจา้งเอง  ความรับผิดของผูรั้บจา้งดงักล่าวในขอ้นี(จะสิ(นสุดลงเมื!อผูว้า่จา้งไดรั้บ
มอบงานครั( งสุดทา้ย  ซึ! งหลงัจากนั(นผูรั้บจา้งคงตอ้งรับผิดเพียงในกรณีชาํรุดบกพร่อง  หรือความเสียหาย
ดงักล่าวในขอ้  6  เท่านั(น 
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 ข้อ 10.  การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง 

         ผูรั้บจา้งจะตอ้งจ่ายเงินแก่ลูกจา้งที!ผูรั้บจา้งไดจ้า้งมาในอตัราและตามกาํหนดเวลาที!       
ผูรั้บจา้งไดต้กลงหรือทาํสัญญาไวต่้อลูกจา้งดงักล่าว 

 

         ถา้ผูรั้บจา้งไม่จ่ายเงินค่าจา้ง   หรือค่าทดแทนอื!นใดแก่ลูกจา้งดงักล่าวในวรรคแรก            
ผูว้า่จา้งมีสิทธิที!จะเอาเงินค่าจา้งที!จะตอ้งจ่ายแก่ผูรั้บจา้งมาจ่ายใหแ้ก่ลูกจา้งของผูรั้บจา้งดงักล่าว  และให้
ถือวา่ผูว้า่จา้งไดจ่้ายเงินจาํนวนนั(นเป็นค่าจา้งให้แก่ผูรั้บจา้งตามสัญญาแลว้ 

 

                                  ผูรั้บจา้งจะตอ้งจดัใหมี้ประกนัภยัสาํหรับลูกจา้งทุกคนที!จา้งมาทาํงานโดยให้
ครอบคลุมถึงความรับผดิทั(งปวงของผูรั้บจา้งรวมทั(งผูรั้บจา้งช่วงอนัหากจะพึงมี ในกรณีความเสียหายที!
คิดค่าสินไหมทดแทนไดต้ามกฎหมายซึ!งเกิดจากอุปัทวเหตุหรือภยนัตรายใด ๆ ต่อลูกจา้งหรือบุคคลอื!นที!         
ผูรั้บจา้งหรือผูรั้บจา้งช่วงจา้งมาทาํงาน ผูรั้บจา้งจะตอ้งส่งมอบกรมธรรมป์ระกนัภยัดงักล่าวพร้อมทั(ง   
หลกัฐานการชาํระเบี(ยประกนัใหแ้ก่ผูว้า่จา้ง  เมื!อผูว้า่จา้งเรียกร้อง 

 

 ข้อ 11.  การตรวจงานจ้าง 

         ถา้ผูว้า่จา้งแต่งตั(งกรรมการตรวจการจา้ง  ผูค้วบคุมงานหรือบริษทัฯที!ปรึกษาเพื!อ
ควบคุมการทาํงานของผูรั้บจา้ง กรรมการตรวจการจา้งหรือผูค้วบคุมงานหรือบริษทัที!ปรึกษานั(น  มี
อาํนาจเขา้ไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที!ที!กาํลงัก่อสร้างไดทุ้กเวลา และผูรั้บจา้งจะตอ้งอาํนวย
ความสะดวกและใหค้วามช่วยเหลือในการนั(นตามสมควร 

                                  การที!มีกรรมการตรวจการจา้ง    ผูค้วบคุมงานหรือบริษทัที!ปรึกษาหาทาํใหผู้รั้บจา้ง
พน้ความรับผิดชอบตามสัญญานี(ขอ้หนึ!งขอ้ใดไม่ 

 ข้อ 12.  แบบรูปและรายการละเอยีดคลาดเคลื!อน 

         ผูรั้บจา้งจะตอ้งรับรองวา่ไดต้รวจสอบและทาํความเขา้ใจในแบบรูปรายการละเอียด   
โดยถี!ถว้นแลว้ หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั(นผดิพลาดหรือคลาดเคลื!อนไปจากหลกัการทาง
วิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผูรั้บจา้งตกลงที!จะปฏิบติัตามคาํวินิจฉยัของกรรมการตรวจการจา้งหรือผูค้วบคุม
งานหรือบริษทัที!ปรึกษาที!ผูว้่าจา้งแต่งตั(งเพื!อใหง้านแลว้เสร็จบริบูรณ์โดยจะคิดค่าใชจ่้ายใด ๆ เพิ!มขึ(นจาก     
ผูว้่าจา้งไม่ได ้
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 ข้อ 13.  การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง 

         ผูรั้บจา้งตกลงว่ากรรมการตรวจการจา้ง ผูค้วบคุมงานหรือบริษทัที!ปรึกษาที!ผูว้่าจา้ง 
แต่งตั(ง  มีอาํนาจที!จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื!อใหเ้ป็นไปตามเอกสารสัญญา  และมีอาํนาจที!จะสั!งให้
แกไ้ข เปลี!ยนแปลง เพิ!มเติม หรือตดัทอน ซึ! งงานตามสัญญานี(หากผูรั้บจา้งขดัขืนไม่ปฏิบติัตามกรรมการ
ตรวจการจา้ง ผูค้วบคุมงาน หรือบริษทัที!ปรึกษามีอาํนาจที!จะสั!งใหห้ยดุกิจการนั(นชั!วคราวไดค้วามล่าชา้
ในกรณีเช่นนี(ผูรั้บจา้งจะถือเป็นเหตุขอขยายวนัทาํการออกไปมิได ้
 

 ข้อ 14.  งานพเิศษและการแก้ไขงาน 

          ผูว้า่จา้งมีสิทธิที!จะสั!งใหผู้รั้บจา้งทาํงานพิเศษซึ!งไม่ไดแ้สดงไว ้ หรือรวมอยูใ่น
เอกสารสัญญา  หากงานพิเศษนั(น ๆ อยูใ่นขอบข่ายทั!วไปแห่งวตัถุประสงคข์องสัญญานี(   นอกจากนี(ผู ้
วา่จา้งยงัมีสิทธิสั!งใหเ้ปลี!ยนแปลงหรือแกไ้ขแบบรูป และขอ้กาํหนดต่าง ๆ ในเอกสารสัญญานี(ดว้ย โดย
ไม่ทาํใหส้ัญญาเป็นโมฆะแต่อยา่งใด 

                                   อตัราค่าจา้งหรือราคาที!กาํหนดไวใ้นสัญญานี(ใหก้าํหนดสาํหรับงานพิเศษ หรืองาน
ที!เพิ!มเติมขึ(น  หรือตดัทอนลงทั(งปวงตามคาํสั!งของผูว้า่จา้ง  หากในสัญญาไม่ไดก้าํหนดไวถึ้งอตัราค่าจา้ง
หรือราคาใด ๆ  ที!จะนาํมาใชส้าํหรับงานพิเศษหรืองานที!เพิ!มขึ(นดงักล่าว  ผูว้า่จา้งและผูรั้บจา้งจะไดต้กลง
กนัที!จะกาํหนดอตัราหรือราคา  รวมทั(งการขยายระยะเวลา (ถา้มี)  กนัใหม่เพื!อความเหมาะสม ในกรณีที!
ตกลงกนัไม่ได ้ ผูว้่าจา้งจะกาํหนดอตัราจา้งหรือราคาตายตวัตามแต่ผูว้่าจา้งจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกตอ้ง  
ซึ! งผูรั้บจา้งจะตอ้งปฏิบติังานตามคาํสั!งของผูว้า่จา้งแต่อาจสงวนสิทธิที!จะดาํเนินการต่อไป 
 

 ข้อ 15.  ค่าปรับ 

                      หากผูรั้บจา้งไม่สามารถทาํงานใหแ้ลว้เสร็จตามเวลาที!กาํหนดไวใ้นสัญญา และผูว้า่
จา้งยงัมิไดบ้อกเลิกสัญญา ผูรั้บจา้งจะตอ้งชาํระค่าปรับให้แก่ผูว้า่จา้งเป็นจาํนวนเงินวนัละ  ร้อยละ 0.10 
ของราคาจา้ง  บาท  และจะตอ้งชาํระค่าใชจ่้ายในการควบคุมงานในเมื!อผูว้า่จา้งตอ้งจา้งผูค้วบคุมงานอีก
ต่อหนึ!งเป็นจาํนวนเงินวนัละ        -      บาทนบัถดัจากวนัที!กาํหนดแลว้เสร็จตามสัญญาหรือวนัที!ผูว้า่จา้ง
ไดข้ยายใหจ้นถึงวนัที!ทาํงานแลว้เสร็จจริง นอกจากนี(ผูรั้บจา้งยอมให้ผูว้า่จา้งเรียกค่าเสียหายอนัเกิดขึ(น
จากการที!ผูรั้บจา้งทาํงานล่าชา้เฉพาะส่วนที!เกินกวา่จาํนวนค่าปรับและค่าใชจ่้ายดงักล่าวไดอี้กดว้ย 

 ในระหวา่งที! ผูว้า่จา้งยงัมิไดบ้อกเลิกสัญญานั(น  หากผูว้า่จา้งเห็นวา่ผูรั้บจา้งจะไม่
สามารถปฏิบติัตามสัญญาต่อไปได ้ผูว้า่จา้งจะใชสิ้ทธิบอกเลิกสัญญาและใชสิ้ทธิตามขอ้ 16  ก็ได ้ และถา้
ผูว้า่จา้งไดแ้จง้ขอ้เรียกร้องไปยงัผูรั้บจา้งเมื!อครบกาํหนดแลว้เสร็จของงานขอใหช้าํระค่าปรับแลว้ ผูว้า่จา้ง
มีสิทธิที!จะปรับผูรั้บจา้งจนถึงวนับอกเลิกสัญญาไดอี้กดว้ย 
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 ข้อ 16.  สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลงับอกเลกิสัญญา 

         ในกรณีที!ผูว้า่จา้งบอกเลิกสัญญาผูว้า่จา้งอาจทาํงานนั(นเองหรือวา่จา้งผูอื้!นใหท้าํงาน  
นั(นต่อจนแลว้เสร็จได ้ ผูว้า่จา้งหรือผูรั้บจา้งทาํงานนั(นต่อมีสิทธิใชเ้ครื!องใชใ้นการก่อสร้างสิ!งที!สร้างขึ(น     
ชั!วคราวสาํหรับงานก่อสร้างและวสัดุต่าง ๆ ซึ! งเห็นวา่จะตอ้งสงวนเอาไวเ้พื!อการปฏิบติังานตามสัญญาที!
จะเห็นสมควร  
 

         ในกรณีดงักล่าว ผูว้า่จา้งมีสิทธิริบหลกัประกนัการปฏิบติัตามสัญญาทั(งหมดหรือ        
บางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั(นผูรั้บจา้งจะตอ้งรับผดิชอบในค่าเสียหายซึ!งเป็นจาํนวนเกินกวา่
หลกัประกนัการปฏิบติังาน  และค่าเสียหายต่าง ๆ  ที!เกิดขึ(น  รวมทั(งค่าใชจ่้ายที!เพิ!มขึ(นในการทาํงาน     
นั(นต่อใหแ้ลว้เสร็จตามสัญญา และค่าใชจ่้ายในการควบคุมงานเพิ!ม (ถา้มี) ซึ! งผูว้า่จา้งจะหกัเอาจากเงิน
ประกนัผลงานหรือจาํนวนเงินใด ๆ ที!จะจ่ายใหแ้ก่ผูรั้บจา้งก็ได ้

 ข้อ 17.  การกาํหนดค่าเสียหาย 

         ค่าปรับหรือค่าเสียหายซึ!งเกิดขึ(นจากผูรั้บจา้งตามสัญญานี(  ผูว้า่จา้งมีสิทธิที!จะหกัเอา
จากจาํนวนเงินค่าจา้งที!คา้งจ่ายหรือจากเงินประกนัผลงานของผูรั้บจา้งหรือบงัคบัจากหลกัประกนัการ
ปฏิบติัตามสัญญาก็ได ้ 

       หากมีเงินค่าจา้งตามสัญญาที!หกัไวจ่้ายเป็นค่าปรับ และค่าเสียหายแลว้ยงัเหลืออยูอี่ก     
เท่าใดผูว้า่จา้งจะคืนใหแ้ก่ผูรั้บจา้งทั(งหมด 

 ข้อ 18.  การทาํบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย   

                                  ผูรั้บจา้งจะตอ้งรักษาบริเวณสถานที!ปฏิบติังานตามสัญญานี(    รวมทั(งโรงงาน หรือ
สิ!งอาํนวยความสะดวกในการทาํงานของผูรั้บจา้ง   ลูกจา้ง   ตวัแทน  หรือของผูรั้บจา้งช่วงใหอ้ยูใ่นความ 

สะอาด  ปลอดภยั   และมีประสิทธิภาพในการใชง้านตลอดระยะเวลาการจา้ง และเมื!อทาํงานเสร็จสิ(นแลว้
จะตอ้งขนยา้ยบรรดาเครื!องใชใ้นการทาํงานจา้งรวมทั(งวสัดุ ขยะมูลฝอยและสิ!งก่อสร้างชั!วคราวต่างๆ  
(ถา้มี)  ทั(งจะตอ้ง กลบเกลี!ยพื(นดินใหเ้รียบร้อย  เพื!อให้บริเวณทั(งหมดอยูใ่นสภาพที!สะอาด  และใชก้าร
ไดท้นัที 
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 ข้อ 19.  การขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา 

         ในกรณีที!มีเหตุสุดวสิัย หรือเหตุใด ๆ อนัเนื!องมาจากความผดิหรือความบกพร่อง      
ของฝ่ายผูว้า่จา้ง หรือพฤติการณ์อนัหนึ!งอนัใดที!ผูรั้บจา้งไม่ตอ้งรับผดิชอบตามกฎหมาย ทาํใหผู้รั้บจา้งไม่
สามารถทาํงานใหแ้ลว้เสร็จตามเงื!อนไขและกาํหนดเวลาแห่งสัญญานี'ได ้ ผูรั้บจา้งจะตอ้งแจง้เหตุหรือ
พฤติการณ์ดงักล่าวพร้อมหลกัฐานเป็นหนงัสือใหผู้ว้า่จา้งทราบ เพื!อขอขยายเวลาทาํงานออกไปภายใน  
15  วนั  นบัถดัจากวนัที!เหตุนั'นสิ'นสุดลง 

 

 ถา้ผูรั้บจา้งไม่ปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามความในวรรคหนึ!ง ให้ถือวา่ผูรั้บจา้งไดส้ละสิทธิ(   
เรียกร้องในการที!จะขอขยายเวลาทาํงานออกไปโดยไม่มีเงื!อนไขใด ๆ  ทั'งสิ'น   เวน้แต่กรณีเหตุเกิดจาก 

ความผดิหรือความบกพร่องของฝ่ายผูว้า่จา้ง  ซึ! งมีหลกัฐานชดัแจง้หรือผูว้า่จา้งทราบดีอยูแ่ลว้ตั'งแต่ตน้ 

 

         การขยายกาํหนดเวลาทาํงานตามวรรคหนึ!ง อยูใ่นดุลพินิจของผูว้า่จา้งที!จะพิจารณา
ตามที!เห็นสมควร 

 ข้อ 20.  มาตรฐานฝีมือช่าง 

         ผูรั้บจา้งตกลงเป็นเงื!อนไขสาํคญัวา่ ผูรั้บจา้งจะตอ้งมีและใชผู้ผ้า่นการทดสอบ
มาตรฐานฝีมือช่างจากคณะกรรมการกาํหนดมาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน หรือผูมี้วฒิุบตัรระดบั 
ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบนัการศึกษาที! ก.พ. รับรองให้เขา้รับราชการไดใ้นอตัราไม่
ตํ!ากวา่       ร้อยละ     10      ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะตอ้งมีช่างจาํนวนอยา่งนอ้ย 1 คน ในแต่ละสาขาช่าง 
ดงัต่อไปนี'  
 20.1                                            

 20.2                                            

 20.3                                          

 20.4                                               

 20.5                                                 

 20.6                                  

 20.7                                               

 20.8                                                  
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         ผูรั้บจา้งจะตอ้งจดัทาํบญัชีแสดงจาํนวนช่างทั'งหมดโดยจาํแนกตามแต่ละสาขาช่าง
และระดบัช่าง พร้อมกบัระบุรายชื!อช่างผูที้!ผา่นการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผูมี้วฒิุบตัรดงักล่าวใน  
วรรคแรก นาํมาแสดงพร้อมหลกัฐานต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการตรวจการจา้ง หรือผูค้วบคุมงาน ก่อนเริ!ม
ทาํงานและพร้อมที!จะใหผู้ว้า่จา้งหรือเจา้หนา้ที!ของผูว้า่จา้งตรวจสอบดูไดต้ลอดเวลาการทาํงานตาม
สัญญานี'ของผูรั้บจา้ง 

 

  ข้อ 21. จัดทาํและติดตั!งแผ่นป้าย 

  ผูรั้บจา้งจะตอ้งรับผดิชอบในการดาํเนินการ จดัทาํและติดตั'งแผน่ป้ายขนาดไม่ตํ!ากวา่          
1.20 x 2.40   เมตร อยา่งนอ้ย    1    จุด แสดงรายละเอียดเกี!ยวกบังานก่อสร้างไว ้ ณ บริเวณสถานที!
ก่อสร้างโดยใหมี้รายละเอียดในการประกาศดงันี'  คือ 

1. ชื!อหน่วยงาน เจา้ของโครงการ สถานที!ติดต่อ และหมายเลขโทรศพัท ์พร้อมดวงตรา
หน่วยงานเจา้ของโครงการ 

2. ประเภทและชนิดของสิ!งก่อสร้าง 

3. ปริมาณงานก่อสร้าง 

4. ชื!อ ที!อยู ่ผูรั้บจา้งพร้อมหมายเลขโทรศพัท ์

5. ระยะเวลาเริ!มตน้และระยะเวลาสิ'นสุด 

6. วงเงินค่าก่อสร้าง 

7. ชื!อเจา้หนา้ที!ของส่วนราชการผูค้วบคุมงานพร้อมหมายเลขโทรศพัทแ์ละตอ้งเสนอ
แบบป้ายใหผู้ว้า่จา้งใหค้วามเห็นชอบก่อน 

 

 ข้อ 22.  มาตรการป้องกนัและควบคุมอุบัติเหตุในงานก่อสร้าง 

         22.1 ใหผู้รั้บจา้งเสนอแผนปฏิบติังานความปลอดภยัในการทาํงานอยา่งละเอียดและ
ชดัเจน ใหส้อดคลอ้งกบัระบบการจดัการความปลอดภยัในการทาํงานก่อสร้าง   และยื!นต่อผูว้า่จา้งหรือ
เจา้ของโครงการก่อนดาํเนินการก่อสร้างภายใน 30 วนั  นบัแต่วนัที!ทาํสัญญาวา่จา้ง 

               22.2 ใหผู้ค้วบคุมงานของผูว้า่จา้ง หรือเจา้ของโครงการฯ เป็นผูค้วบคุมดูแลและ
ตรวจสอบการปฏิบติังานในหน่วยงานก่อสร้าง   โดยใหผู้รั้บจา้งปฏิบติัตามแผนปฏิบติังานความปลอดภยั
ฯ ตามขอ้ 22.1  หรือผูว้า่จา้งสามารถดาํเนินการวา่จา้งที!ปรึกษาที!มีความสามารถ ควบคุม ดูแลรับผดิชอบ
งานความปลอดภยัฯ ในการทาํงานก่อสร้างโดยตรง 
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               22.3 ใหผู้รั้บจา้งตอ้งปฏิบติังานตามแผนปฏิบติังานดงักล่าวตามขอ้ 22.1 อยา่งเคร่งครัด 
และสอดคลอ้งกบักฎหมายและระเบียบที!กาํหนดไว ้ พร้อมรายงานผลการดาํเนินงานตามแผนการปฏิบติั 
งานความปลอดภยัฯ ดงักล่าว ใหผู้ว้า่จา้ง หรือ เจา้ของโครงการฯ รับทราบอยา่งนอ้ยเดือนละ 1 ครั' ง 

  สัญญานี'ทาํขึ'นเป็นสองฉบบั มีขอ้ความถูกตอ้งตรงกนั คู่สัญญาไดอ่้านและเขา้ใจ         
ขอ้ความโดยละเอียดตลอดแลว้  จึงไดล้งลายมือชื!อ  พร้อมทั'งประทบัตรา  (ถา้มี)  ไวเ้ป็นสาํคญัต่อหนา้
พยานและคู่สัญญาต่างยดึถือไวฝ่้ายละหนึ!งฉบบั 

 

(ลงชื!อ)      ผูว้า่จา้ง 

                   (                     ) 

     (ลงชื!อ)      ผูรั้บจา้ง 

                    (                                                        ) 

(ลงชื!อ)      พยาน 

      (                     ) 

(ลงชื!อ)      พยาน 

       (                     ) 
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ประกาศมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ 

เรื อง  ประกวดราคาซื"อครุภัณฑ์ 

ของ       (กอง/สํานักงาน  ที!ขอซื"อ)    

       

 

  ดว้ยมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มีความประสงคจ์ะประกวดราคาซื!อ   

ครุภณัฑ ์  ตามรายการดงันี! 
 

1. …………………………………………………………………………  

2. …………………………………………………………………………  

3.     …………………………………………………………………………  
  

  ผูมี้สิทธิเสนอราคาจะตอ้งมีคุณสมบติั  ดงัต่อไปนี  
1. เป็นผูมี้อาชีพขายพสัดุที"ประกวดราคาซื อดงักล่าว 

2. ไม่เป็นผูที้"ถกูระบุชื"อไวใ้นบญัชีผูทิ้ งงานของทางราชการและไดแ้จง้เวียนชื"อแลว้ 

3. ไม่เป็นผูไ้ดรั้บเอกสิทธิ( หรือความคุม้กนั ซึ" งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ นศาลไทย  เวน้แต่ 

รัฐบาลของผูเ้สนอราคาไดมี้คาํสั"งใหส้ละสิทธิ( ความคุม้กนัเช่นวา่นั น 

4. ไม่เป็นผูมี้ผลประโยชนร่์วมกนักบัผูเ้สนอราคารายอื"นที"เขา้เสนอราคาใหแ้ก่มหาวิทยาลยั 

เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ณ  วนัประกาศประกวดราคา  หรือไม่เป็นผูก้ระทาํการอนัเป็นการขดัขวางการ
แข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม  ในการเรียกประกวดราคาซื อครั งนี  
 

  กาํหนดรับซองประกวดราคาในวนัที" …………………….. ระหวา่งเวลา………..…..น. 

ถึง ………………….น. ณ หอ้งประชุมชั น  % สาํนกังานอธิการบดี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  )*  
หมู่  #  ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม  +#'+$   

 

กาํหนดพิจารณาการตรวจสอบคุณสมบติัของผูเ้สนอราคาหรือผูเ้สนองานที"มีผลประโยชนร์วมกนั  
(บญัชีเอกสารส่วนที" 1) ในวนัที" ……………………  ตั งแต่เวลา ………………… น. ณ ณ หอ้งประชุมชั น  % 
สาํนกังานอธิการบดี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  )*  หมู่  #  ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม  
+#'+$   
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กาํหนดประกาศรายชื อการตรวจสอบคุณสมบติัของผูเ้สนอราคาหรือผูเ้สนองานที มีผลประโยชน ์
ร่วมกนั (บญัชีเอกสารส่วนที   ") ในวนัที ................................ตั#งแต่เวลา................................................น.  เป็นตน้ไป  
ณ........................................................ 

 

กาํหนดพิจารณาผลการเปิดซองใบเสนอราคาในวนัที ..................................ตั#งแต่เวลา...................น. 
เป็นตน้ไป  ณ  .......................................................................................................... 
 

  ผูส้นใจติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคาไดที้   ฝ่ายพสัดุ กองคลงั  สาํนกังานอธิการบดี  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ระหวา่งวนัที .....................………ถึงวนัที  …………………. 

หรือสอบถามทางโทรศพัทห์มายเลข  ………………. ในวนัและเวลาราชการ 

เอกสารประกวดราคาที แนบทา้ยประกาศนี#   ถือเป็นส่วนของประกาศประกวดราคาของ
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ฉบบันี#ดว้ย 

 

ประกาศ   ณ  วนัที  ………………….…..  พ.ศ.  ………… 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

(……………………………………) 

อธิการบดีมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
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เอกสารประกวดราคาซื!อ  เลขที" ……………………… 

การซื!อครุภัณฑ์   

ตามประกาศมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ 

ลงวนัที"  ……………………………………. 

 

 ดว้ย   มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ซึ! งต่อไปนี" เรียกวา่ “มหาวิทยาลยัฯ”   มี

ความประสงคจ์ะประกวดราคาซื"อครุภณัฑ ์ ดงันี"  
 

 '............................................................................................. 
 %............................................................................................ 
 #............................................................................................  

 

ซึ! งพสัดุที!จะซื"อนี"ตอ้งเป็นของแท ้ของใหม่ ไม่เคยใชง้านมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยูใ่นสภาพที!จะใชง้าน
ไดท้นัที และมีคุณลกัษณะเฉพาะตรงตามที!กาํหนดไวใ้นเอกสารประกวดราคาฉบบันี"   โดยมีขอ้แนะนาํและ
ขอ้กาํหนด  ดงัต่อไปนี"  
 1. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคา 

 1.1 รายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะ 

 1.2 แบบใบเสนอราคา 

 1.3 แบบสัญญาซื อขาย 

 1.4 แบบหนงัสือคํ าประกนั 

  (1) หลกัประกนัซอง 

  (2) หลกัประกนัสัญญา 

 1.5 บทนิยาม 

  (1) ผูเ้สนอราคาที"มีผลประโยชน์ร่วมกนั 

  (2) การขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม 

 1.6 แบบบญัชีเอกสาร 

  (1) บญัชีเอกสารส่วนที" 1 

(2) บญัชีเอกสารส่วนที" 2 
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 2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 

  2.1 ผูเ้สนอราคาตอ้งเป็นผูมี้อาชีพขายพสัดุที"ประกวดราคาซื อ 

  2.2 ผูเ้สนอราคาตอ้งไม่เป็นผูที้"ถูกระบุชื"อไวใ้นบญัชีรายชื"อผูทิ้ งงานของทางราชการและไดแ้จง้
เวียนชื"อแลว้ หรือไม่เป็นผูที้"ได้รับผลของการสั"งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื"นเป็นผูทิ้ งงานตามระเบียบของทาง
ราชการ 

  2.3 ผูเ้สนอราคาต้องไม่เป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้สนอราคารายอื"น ณ วนัประกาศ
ประกวดราคา หรือไม่เป็นผูก้ระทาํการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม ตามขอ้ 1.5  

  2.4 ผูเ้สนอราคาตอ้งไม่เป็นผูไ้ดรั้บเอกสิทธิ) หรือความคุม้กนั ซึ" งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ นศาลไทย 
เวน้แต่รัฐบาลของผูเ้สนอราคาไดมี้คาํสั"งใหส้ละสิทธิ) และความคุม้กนัเช่นวา่นั น 
 

 3. หลกัฐานการเสนอราคา 

  ผูเ้สนอราคาจะตอ้งเสนอเอกสารหลกัฐานยื"นมาพร้อมกบัซองใบเสนอราคา โดยแยกไวน้อกซอง
ใบเสนอราคา  เป็น 2 ส่วน คือ 

  3.1 บญัชีเอกสารส่วนที" 1 อยา่งนอ้ยตอ้งมีเอกสารดงัต่อไปนี  
 (1) ในกรณีผูเ้สนอราคาเป็นนิติบุคคล 

  (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด ให้ยื"นสําเนาหนังสือรับรองการ             
จดทะเบียนนิติบุคคล บญัชีรายชื"อหุน้ส่วนผูจ้ดัการ ผูมี้อาํนาจควบคุม พร้อมรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

  (ข) บริษทัจาํกดัหรือบริษทัมหาชนจาํกดั ใหย้ื"นสาํเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล หนงัสือบริคณห์สนธิ บญัชีรายชื"อกรรมการผูจ้ดัการ ผูมี้อาํนาจควบคุม และบญัชีผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 
พร้อมรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

 (2) ในกรณีผูเ้สนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที"มิใช่นิติบุคคล ใหย้ื"นสาํเนา
บตัรประจาํตวัประชาชนของผูน้ั น สาํเนาขอ้ตกลงที"แสดงถึงการเขา้เป็นหุน้ส่วน (ถา้มี) สาํเนาบตัรประจาํตวั
ประชาชนของผูเ้ป็นหุ้นส่วน พร้อมทั งรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

 (3) ในกรณีผูเ้สนอราคาเป็นผูเ้สนอราคาร่วมกนัในฐานะเป็นผูร่้วมคา้ ใหย้ื"นสาํเนาสัญญา
ของการเขา้ร่วมคา้ สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูร่้วมคา้ และในกรณีที"ผูเ้ขา้ร่วมคา้ฝ่ายใดเป็นบุคคล
ธรรมดาที"มิใช่สัญชาติไทย ก็ใหย้ื"นสาํเนาหนงัสือเดินทาง หรือผูร่้วมคา้ฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ใหย้ื"นเอกสาร
ตามที"ระบุไวใ้น (1) 

 (4) สาํเนาใบทะเบียนพาณิชย ์สาํเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ"ม 

(5) บญัชีเอกสารส่วนที" 1 ทั งหมดที"ไดย้ื"นพร้อมกบัซองใบเสนอราคา ตามแบบใน ขอ้ 1.6  (1) 
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3.2 บญัชีเอกสารส่วนที" 2 อยา่งนอ้ยตอ้งมีเอกสารดงัต่อไปนี  
(1)    แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะ ตามขอ้ 4.4 

 (2) หนงัสือมอบอาํนาจซึ"งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที"ผูเ้สนอราคามอบอาํนาจ
ใหบุ้คคลอื"นลงนามในใบเสนอราคาแทนให้ปิดอากรแสตมป์ 10 บาท (สิบบาทถว้น) ในกรณีมอบอาํนาจให้
บุคคลอื"นเป็นผูแ้ทนที"มีอาํนาจเตม็โดยชอบดว้ยกฎหมายใหปิ้ดอากรแสตมป์ 30 บาท (สามสิบบาทถว้น) 

 (3) หลกัประกนัซอง ตามขอ้ 5  (แยกซองต่างหาก) 

 (4) บญัชีเอกสารส่วนที" 2 ทั งหมดที"ไดย้ื"นพร้อมกบัซองใบเสนอราคาตามแบบในขอ้ 1.6 (2) 

 4. การเสนอราคา 

  4.1 ผูเ้สนอราคาตอ้งยื"นเสนอราคา  โดยไม่มีเงื"อนไขใดๆ ทั งสิ น และจะตอ้งกรอกขอ้ความให้
ถูกตอ้งครบถว้น ลงลายมือชื"อของผูเ้สนอราคาใหช้ดัเจน จาํนวนเงินที"เสนอตอ้งระบุตรงกนัทั งตวัเลขและ
ตวัอกัษร โดยไม่มีการขดูลบหรือแกไ้ข หากมีการขดูลบ ตกเติม แกไ้ข เปลี"ยนแปลงจะตอ้งลงลายมือชื"อผู ้
เสนอราคาพร้อมประทบัตรา (ถา้มี) กาํกบัไวด้ว้ยทุกแห่ง 

  4.2 ผูเ้สนอราคาจะตอ้งเสนอราคาเป็นเงินบาท  และเสนอราคาเพียงราคาเดียว ไม่มีการเลือก  
โดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื"อนไขที"ระบุไวท้า้ยใบเสนอราคาให้
ถูกตอ้ง ทั งนี ราคารวมที"เสนอจะตอ้งตรงกนัทั งตวัเลขและตวัหนงัสือ ถา้ตวัเลขและตวัหนงัสือไม่ตรงกนัให้
ถือตวัหนงัสือเป็นสาํคญั โดยคิดราคารวมทั งสิ น ซึ" งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ"ม ภาษีอากรอื"น ค่าขนส่ง ค่าจด
ทะเบียนและค่าใชจ่้ายทั งปวง  จนกระทั"งส่งมอบพสัดุให ้ณ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ 

   ราคาที"เสนอจะตอ้งกาํหนดยืนราคาไม่นอ้ยกว่า    120   วนั นบัแต่วนัเปิดซองใบเสนอราคา  
โดยภายในกาํหนดยนืราคาผูเ้สนอราคาตอ้งรับผดิชอบราคาที"ตนไดเ้สนอไวแ้ละจะถอนการเสนอราคามิได ้

  4.3 ผูเ้สนอราคาจะตอ้งเสนอกาํหนดเวลาส่งมอบพสัดุไม่เกิน         วนั นบัถดัจากวนัลงนามใน
สัญญาซื อขาย 

  4.4  ผูเ้สนอราคาจะตอ้งส่งแคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะของ 
ครุภณัฑ์ ไปพร้อมใบเสนอราคาเพื"อประกอบการพิจารณา หลกัฐานดงักล่าวนี   มหาวิทยาลยัฯ จะยึดไวเ้ป็น
เอกสารของทางราชการ 

   สาํหรับแคตตาล็อกที"แนบให้พิจารณา  หากเป็นสาํเนารูปถ่ายจะตอ้งรับรองสาํเนาถูกตอ้ง  
โดยผูมี้อาํนาจทาํนิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคามีความประสงคจ์ะ 

ขอดูตน้ฉบบัแคตตาล็อก  ผูเ้สนอราคาจะตอ้งนาํตน้ฉบบัมาให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
ตรวจสอบภายใน     3    วนั     
 



 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 

รัตนโกสินทร์ 

กองคลงั  

 

แบบฟอร์มตวัอย่าง 

เอกสารประกวดราคาซื อ 

รหสัเอกสาร   A 13-40 

วนัที"บงัคบัใช ้  #$ กนัยายน %&&# 

ISSUE  3   

หนา้ที"    '/( 

 

  4.5 ก่อนยื"นซองประกวดราคา ผูเ้สนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะ 
ฯลฯ ใหถี้"ถว้นและเขา้ใจเอกสารประกวดราคาทั งหมดเสียก่อนที"จะตกลงยื"นซองประกวดราคาตามเงื"อนไขใน
เอกสารประกวดราคา 

    4.6  ผูเ้สนอราคาจะตอ้งยื"นซองใบเสนอราคาที"ปิดผนึกซองเรียบร้อย จ่าหนา้ซองถึง ประธาน
คณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคา โดยระบุไวที้"หนา้ซองวา่ “ใบเสนอราคาตามเอกสาร          
ประกวดราคาเลขที" .................................” ยื"นต่อคณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคา ในวนัที" 
..................................ระหวา่งเวลา.......................ถึง ..........................น. ณ ........................................
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ 

 เมื อพ้นกําหนดเวลายื นซองประกวดราคาแล้ว จะไม่รับซองประกวดราคาโดยเด็ดขาดและ
คณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคาจะเปิดซองประกวดราคาในวนั..............................ตั"งแต่เวลา 
#$.%%  น. เป็นตน้ไป 

 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา จะดาํเนินการตรวจสอบคุณสมบติัของผูเ้สนอราคาแต่
ละรายวา่เป็นผูเ้สนอราคาที"มีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูเ้สนอราคารายอื"นตามขอ้1.5 (1) ณ วนัประกาศประกวด
ราคาหรือไม่และประกาศรายชื"อผูเ้สนอราคาที"มีสิทธิไดรั้บการคดัเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา 

                      หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาก่อนหรือในขณะที"มีการเปิดซอง        
ใบเสนอราคาว่า มีผูเ้สนอราคากระทาํการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอย่างเป็นธรรมตามขอ้ 1.5 (2)   

และคณะกรรมการฯ เชื"อว่ามีการกระทาํอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม คณะกรรมการฯ        
จะตดัรายชื"อผูเ้สนอราคารายนั นออกจากการเป็นผูเ้สนอราคา พร้อมกบัแจง้ให้ผูเ้สนอราคารายดงักล่าวทราบ 
และประกาศรายชื"อผูเ้สนอราคาที"มีสิทธิ) ไดรั้บการคดัเลือก ซึ" งมหาวิทยาลยัฯ จะพิจารณาลงโทษผูเ้สนอราคา       

ดงักล่าวเป็นผูทิ้ งงาน เวน้แต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยไดว้่าผูเ้สนอราคารายนั นเป็นผูที้"ให้ความร่วมมือเป็น
ประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการ และมิไดเ้ป็นผูริ้เริ"มใหมี้การกระทาํดงักล่าว 

 ผู้เสนอราคาที ถูกตัดรายชื อออกจากการเป็นผู ้เสนอราคาเพราะเหตุเป็นผู ้เสนอราคาที มี                  
ผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูเ้สนอราคารายอื น ณ วนัประกาศประกวดราคา หรือเป็นผูเ้สนอราคาที กระทาํการ        
อนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม อาจอุทธรณ์คาํสั งดงักล่าวต่อปลดักระทรวงภายใน 3 วนั 

นบัแต่วนัที ไดรั้บแจง้จากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา การวินิจฉยัอุทธรณ์ของปลดักระทรวง
ใหถื้อเป็นที สุด 

  คณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคาจะเปิดซองใบเสนอราคาของผูเ้สนอราคาที"มีสิทธิ      
ไดรั้บการคดัเลือกดงักล่าวขา้งตน้  ณ  ฝ่ายพสัดุ  กองคลงั มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์    
ในวนัที"             ตั งแต่เวลา      น.  เป็นตน้ไป 
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  การยื"นอุทธรณ์ตามวรรค 5 ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอราคา  
เวน้แต่ปลดักระทรวงพิจารณาเห็นว่าการขยายระยะเวลาดงักล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ"ง 
และในกรณีที"ปลัดกระทรวงเห็นด้วยกับคําคัดค้านของผูอุ้ทธรณ์ และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซอง               
ใบเสนอราคาที"ได้ดาํเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ"ง ให้ปลดักระทรวงมีอาํนาจ 
ยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดงักล่าวได ้
           

 5. หลกัประกนัซอง 

  ผูเ้สนอราคาตอ้งวางหลกัประกนัซองพร้อมกบัการยื"นซองประกวดราคา โดยใช้หลกัประกนั
อยา่งหนึ"งอยา่งใดต่อไปนี    จาํนวน                                 บาท (   ) 

  5.1 เงินสด 

  5.2 เช็คที"ธนาคารสั"งจ่ายให้แก่มหาวิทยาลยัฯ โดยเป็นเช็คลงวนัที"ที"ยื"นซองประกวดราคาหรือ          
ก่อนหนา้นั นไม่เกิน 3 วนัทาํการของทางราชการ 

  5.3 หนงัสือคํ าประกนัของธนาคารในประเทศตามแบบหนงัสือคํ าประกนัดงัระบุในขอ้ 1.4 (1) 

  5.4 หนังสือคํ าประกันของบรรษทัเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษทัเงินทุน 
หรือบริษทัเงินทุนหลักทรัพย ์ที"ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื"อการพาณิชยป์ระกอบธุรกิจ           
ค ํ าประกนัตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ" งได้แจง้ชื"อเวียนให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว             
โดยอนุโลมใหใ้ชต้ามแบบหนงัสือคํ าประกนัดงัระบุในขอ้ 1.4 (1) 

  5.5 พนัธบตัรรัฐบาลไทย 

  หลกัประกนัซองตามขอ้นี  มหาวิทยาลยัฯ จะคืนให้ผูเ้สนอราคาหรือผูค้ ํ าประกนัที"ไม่ได้มีการ
คดัเลือกภายใน 15 วนั    นบัถดัจากวนัที"ไดพ้ิจารณาในเบื องตน้เรียบร้อยแลว้   เวน้แต่ผูเ้สนอราคารายที"ไดรั้บ
การคดัเลือกแลว้    ซึ" งเสนอราคาตํ"าสุดไม่เกิน  #  ราย  จะคืนให้ต่อเมื"อไดท้าํสัญญาหรือขอ้ตกลง  หรือเมื"อ        
ผูเ้สนอราคาไดพ้น้จากขอ้ผกูพนัแลว้ 

  การคืนหลกัประกนัซอง ไม่วา่ในกรณีใด ๆ จะคืนใหโ้ดยไม่มีดอกเบี ย 
 

 6. หลกัเกณฑ์และสิทธิในการพจิารณาราคา 

  6.1 ในการประกวดราคาครั งนี  มหาวทิยาลยัฯ จะพิจารณาตดัสินดว้ย   ราคารวม/ราคาต่อหน่วย   
ตามเงื"อนไขที"ระบุไวใ้นรายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะ 
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   6.2  หากผูเ้สนอราคารายใดมีคุณสมบติัไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื"นหลักฐานการเสนอราคา          
ไม่ถูกตอ้งหรือไม่ครบถว้นตามขอ้ 3 หรือยื"นซองประกวดราคาไม่ถูกตอ้งตามขอ้ 4 แลว้ คณะกรรมการฯ        
จะไม่รับพิจารณาราคาของผูเ้สนอราคารายนั น เวน้แต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือ               
ผิดพลาดไปจากเงื"อนไขของเอกสารประกวดราคาในส่วนที"มิใช่สาระสําคญั ทั งนี  เฉพาะในกรณีที"พิจารณา
เห็นวา่จะเป็นประโยชน์ต่อมหาวทิยาลยัฯ  เท่านั น 

 6.3 มหาวิทยาลยัฯ สงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผูเ้สนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผนัในกรณีดงั     
ต่อไปนี  
  (1) ไม่ปรากฏชื"อผูเ้สนอราคารายนั น ในบญัชีผูรั้บเอกสารประกวดราคา และในหลกัฐาน
การรับเอกสารประกวดราคาของมหาวทิยาลยัฯ 

  (2) ไม่กรอกชื"อนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา และลงลายมือชื"อผูเ้สนอราคาอยา่งหนึ"งอยา่ง
ใดหรือทั งหมดในใบเสนอราคา 

  (3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื"อนไขที"กาํหนดในเอกสารประกวดราคาที"เป็น
สาระสาํคญั หรือมีผลทาํใหเ้กิดความไดเ้ปรียบเสียเปรียบแก่ผูเ้สนอราคารายอื"น 

  (4) ราคาที"เสนอมีการขดูลบ ตก เติม แกไ้ข เปลี"ยนแปลง โดยผูเ้สนอราคามิไดล้งลายมือชื"อ
พร้อมประทบัตรา (ถา้มี) กาํกบัไว ้

  6.4 ในการตัดสินการประกวดราคาหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผล                  
การประกวดราคา  หรือมหาวทิยาลยัฯ มีสิทธิใหผู้เ้สนอราคาชี แจงขอ้เทจ็จริง สภาพ ฐานะ หรือขอ้เท็จจริงอื"น
ใดที"เกี"ยวข้องกับผูเ้สนอราคาได้ มหาวิทยาลัยฯ มีสิทธิที"จะไม่รับราคาหรือไม่ทาํสัญญา หากหลักฐาน
ดงักล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกตอ้ง 

  6.5 มหาวทิยาลยัฯ ทรงไวซึ้" งสิทธิที"จะไม่รับราคาตํ"าสุด หรือราคาหนึ"งราคาใดหรือราคาที"เสนอ
ทั งหมดก็ได ้และอาจพิจารณาเลือกซื อในจาํนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ"งรายการใด หรืออาจจะ
ยกเลิกการประกวดราคาโดยไม่พิจารณาจดัซื อเลยก็ได ้สุดแต่จะพิจารณา ทั งนี  เพื"อประโยชน์ของทางราชการ
เป็นสาํคญั และใหถื้อวา่การตดัสินของ มหาวทิยาลยัฯ เป็นเด็ดขาด     ผูเ้สนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ 
มิได ้    รวมทั ง มหาวิทยาลยัฯ จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาและลงโทษผูเ้สนอราคาเสมือนเป็นผูทิ้ งงาน 
ไม่วา่จะเป็นผูเ้สนอราคาที"ไดรั้บการคดัเลือกหรือไม่ก็ตาม     หากมีเหตุที"เชื"อไดว้า่การเสนอราคากระทาํการ
โดยไม่สุจริต เช่น การเสนอราคาอนัเป็นเท็จ หรือใช้ชื"อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื"นมาเสนอราคาแทน 
เป็นตน้   หรือมีการสมยอมกนัในการเสนอราคา 
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  6.6 ในกรณีที"ปรากฏขอ้เท็จจริงภายหลงัจากการเปิดซองประกวดราคาวา่ ผูเ้สนอราคาที"มีสิทธิ
ได้รับการคัดเลือกตามที"ได้ประกาศรายชื"อไว้ ตามข้อ 4.6 เป็นผู ้เสนอราคาที" มีผลประโยชน์ร่วมกัน                
กบัผูเ้สนอราคารายอื"น ณ วนัประกาศประกวดราคา หรือเป็นผูเ้สนอราคาที"กระทาํการอนัเป็นการขดัขวาง
การแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม ตามขอ้ 1.5      มหาวิทยาลยัฯ  มีอาํนาจที"จะตดัรายชื"อผูเ้สนอราคาที"มีสิทธิ
ไดรั้บการคดัเลือกดงักล่าวออกจากประกาศรายชื"อตามขอ้ 4.6 และ มหาวทิยาลยัฯ  จะพิจารณาลงโทษผูเ้สนอ
ราคารายนั นเป็นผูทิ้ งงาน 
   

  ในกรณีนี หากปลดักระทรวงพิจารณาเห็นวา่ การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที"ไดด้าํเนินการ
ไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ"ง ปลดักระทรวงมีอาํนาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคา      
ดงักล่าวได ้

 

 7. การทาํสัญญาซื!อขาย 

  7.1 ในกรณีที"ผูช้นะการประกวดราคาสามารถส่งมอบสิ"งของไดค้รบถว้นภายใน 5 วนัทาํการของ
ทางราชการ นบัแต่วนัที"ทาํขอ้ตกลงซื อ มหาวิทยาลยัฯ จะพิจารณาจดัทาํขอ้ตกลงเป็นหนงัสือแทนการทาํ
สัญญาตามแบบสัญญาดงัระบุในขอ้ 1.3   ก็ได ้

  7.2  ในกรณีที"ผูช้นะการประกวดราคาไม่สามารถส่งมอบสิ"งของไดค้รบถว้นภายใน 5 วนัทาํการ 
ของทางราชการ หรือมหาวิทยาลยัฯ เห็นว่าไม่สมควรจดัทาํขอ้ตกลงเป็นหนังสือตามขอ้ 6.1 ผูช้นะการ
ประกวดราคาจะตอ้งทาํสัญญาซื อขายตามแบบสัญญาดงัระบุในขอ้ 1.3 กบัมหาวิทยาลยัฯ ภายใน   7   วนั นบั
ถดัจากวนัที"ไดรั้บแจง้ และจะตอ้งวางหลกัประกนัสัญญาเป็นจาํนวนเงินเท่ากบัร้อยละ  5 (ห้า)  ของราคา
สิ"งของที"ประกวดราคาได ้ให้มหาวิทยาลยัฯ ยึดถือไวใ้นขณะทาํสัญญา   โดยใชห้ลกัประกนัอยา่งหนึ"งอยา่ง
ใด ดงัต่อไปนี  
  (1) เงินสด 

  (2) เช็คที"ธนาคารสั"งจ่ายให้แก่มหาวิทยาลยัฯ โดยเป็นเช็คลงวนัที"ที"ทาํสัญญาหรือก่อนหนา้นั น
ไม่เกิน 3 วนัทาํการของทางราชการ 

  (3) หนังสือคํ าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือคํ าประกันดังระบุ                  
ในขอ้ 1.4 (2)  

  (4) หนังสือคํ าประกันของบรรษทัเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษทัเงินทุน 
หรือบริษทัเงินทุนหลกัทรัพย ์ที"ไดรั้บอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื"อการพาณิชยแ์ละประกอบธุรกิจ
คํ าประกนัตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ" งได้แจง้ชื"อเวียนให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว        
โดยอนุโลมใหใ้ชต้ามแบบหนงัสือคํ าประกนัดงัระบุในขอ้ 1.4 (2) 
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 (5) พนัธบตัรรัฐบาลไทย 

  หลกัประกนันี จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี ยภายใน 15 วนันบัถดัจากวนัที"ผูช้นะการประกวดราคา  
(ผูข้าย) พน้จากขอ้ผกูพนัตามสัญญาซื อขายแลว้ 

 

8.       การชําระเงิน 

  ผูซื้ อตกลงชาํระเงินค่าสิ"งของตามขอ้  )  ใหแ้ก่ผูข้าย  เมื"อผูซื้ อไดรั้บมอบสิ"งของตาม  ขอ้ &  
ไวโ้ดยครบถว้นแลว้ 

   การจ่ายเงินตามเงื"อนไขแห่งสัญญานี   มหาวทิยาลยัฯ  (ผูซื้ อ) จะโอนเงินเขา้บญัชีเงินฝาก
ธนาคารของผูซื้ อ    ชื"อธนาคาร......................................................................................................................... 
สาขา............................................  ชื"อบญัชีธนาคาร......................................................................................... 
เลขที"บญัชี................................................................. ทั งนี         ผูซื้ อตกลงเป็นผูรั้บภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือ     
ค่าบริการอื"นใดเกี"ยวกบัการโอนที"ธนาคารเรียกเก็บ   และยนิยอมใหมี้การหกัเงินดงักล่าวจากจาํนวนเงินโอน
ในงวดนั น  ๆ 

 

 !.       อตัราค่าปรับ 

   ค่าปรับตามแบบสัญญาซื อขายขอ้ 10 ใหคิ้ดในอตัราร้อยละ   0.2   ต่อวนั 

 

         10. การรับประกนัความชํารุดบกพร่อง 

  ผูช้นะการประกวดราคาซึ" งได้ทาํขอ้ตกลงเป็นหนังสือ หรือทาํสัญญาซื อขายตามแบบดงัระบุ          
ในขอ้ 1.3 แลว้แต่กรณี จะตอ้งรับประกนัความชาํรุดบกพร่องของสิ"งของที"ซื อขายที"เกิดขึ นภายในระยะเวลา
ไม่นอ้ยกวา่            ปี      เดือน นบัถดัจากวนัที"ผูซื้ อรับมอบ โดยผูข้ายตอ้งรีบจดัการซ่อมแซมแกไ้ขให้ใชก้าร
ไดดี้ดงัเดิมภายใน              วนั นบัถดัจากวนัที"ไดรั้บแจง้ความชาํรุดบกพร่อง 

 

        "".      ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื#นๆ 

11.1 เงินค่าพสัดุสาํหรับการซื อครั งนี ไดม้าจาก            

    การลงนามในสัญญาจะกระทาํไดต่้อเมื อ มหาวทิยาลยัฯ  ไดรั้บอนุมติัเงินค่าพสัดุจาก                                   
                   แลว้เท่านั"น 
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     11.2  เมื"อมหาวิทยาลยัฯ ไดค้ดัเลือกผูเ้สนอราคารายใดให้เป็นผูข้ายและไดต้กลงซื อสิ"งของตาม
ประกวดราคาซื อแลว้ ถา้ผูข้ายจะตอ้งสั"งหรือนาํสิ"งของดงักล่าวเขา้มาจากต่างประเทศ และของนั นตอ้งนาํเขา้
มาโดยทางเรือในเส้นทางที"มีเรือไทยเดินอยู ่ และสามารถให้บริการรับขนไดต้ามที"รัฐมนตรีวา่การกระทรวง
คมนาคมประกาศกําหนด ผูเ้สนอราคาซึ" งเป็นผูข้ายจะต้องปฏิบติัตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการ   
พาณิชยนาว ีดงันี  
  (1) แจ้งการสั"งหรือนําสิ" งของที"ซื อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อสํานักงาน          
คณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวีภายใน 7 วนั นบัแต่วนัที"ผูข้ายสั"งหรือซื อของจากต่างประเทศ เวน้แต่
เป็นของที"รัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวน้ใหบ้รรทุกโดยเรืออื"นได ้

  (2) จดัการใหสิ้"งของที"ซื อขายดงักล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที"มีสิทธิเช่นเดียวกบัเรือ
ไทยจากต่างประเทศมายงัประเทศไทย เวน้แต่จะได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ
พาณิชยนาวีให้บรรทุกสิ" งของนั นโดยเรืออื"นที"มิใช่เรือไทย ซึ" งจะตอ้งได้รับอนุญาตเช่นนั นก่อนบรรทุก       
ของลงเรืออื"น หรือเป็นของที"รัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวน้ใหบ้รรทุกโดยเรืออื"น 

  (3) ในกรณีที"ไม่ปฏิบติัตาม (1) หรือ (2) ผูข้ายจะตอ้งรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ           
ส่งเสริมการพาณิชยนาว ี

  11.3 ผูเ้สนอราคาซึ" ง มหาวิทยาลยัฯ ไดค้ดัเลือกแลว้ไม่ไปทาํสัญญาหรือขอ้ตกลงภายในเวลาที"ทาง
ราชการกาํหนดดงัระบุไวใ้นขอ้  (    มหาวิทยาลยัฯ  จะริบหลกัประกนัซองหรือเรียกร้องจากผูอ้อกหนงัสือ       
ค ํ าประกนัซองทนัที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื"น (ถา้มี) รวมทั งจะพิจารณาให้เป็น       
ผูทิ้ งงานตามระเบียบของทางราชการ 

  11.4 มหาวิทยาลัยฯ  สงวนสิทธิที"จะแก้ไขเพิ"มเติมเงื"อนไขหรือข้อกาํหนดในแบบสัญญาให้
เป็นไปตามความเห็นของสาํนกังานอยัการสูงสุด (ถา้มี) 

 
 

 

                                                มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์          
                         วนัที"       เดือน     พ.ศ.     
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คําสั ง  มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ 

ที  ....................../…………………….. 

เรื อง  แต่งตั"งคณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคา 

                                                  คณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคา เพื อปฏิบัติ 

                                                  การจ้างตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ 

                                                  พ.ศ. 2535 รวมถึง (ฉบับที  2) พ.ศ. 2538 (ฉบับที  3) พ.ศ. 2539  

                                                  (ฉบับที  4) พ.ศ. 2541 และ (ฉบับที  5) พ.ศ. 2542 

         

 

  ดว้ย มหาวทิยาลยัฯ ไดรั้บงบประมาณหมวดค่าครุภณัฑที์"ดินและสิ"งก่อสร้าง ประจาํปี ..............  
เป็นค่าก่อสร้าง………………………………………………………………........................................................ 
................................................................................................................................................................................  
 

  ฉะนั น เพื"อให้การดาํเนินการประกวดราคาเป็นไปโดยเรียบร้อยและถูกตอ้งตามระเบียบ    จึง
อาศยัอาํนาจตามความขอ้ 25 แห่งระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรี วา่ดว้ยการพสัดุ พ.ศ. 2535 รวมถึง       (ฉบบัที" 2) 

พ.ศ. 2538 (ฉบบัที" 3) พ.ศ. 2539 (ฉบบัที" 4) พ.ศ. 2541 และ (ฉบบัที" 5) พ.ศ. 2542  แต่งตั งให้ผูมี้ตาํแหน่งและ
นามต่อไปนี เป็นคณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา  คือ 

'.  คณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคา  ประกอบดว้ย 

1.1 ......................................................................... ประธานกรรมการ 

1.2 ......................................................................... กรรมการ 

1.3 ......................................................................... กรรมการและเลขานุการ 
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 %.  คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา  ประกอบดว้ย 

2.1 ......................................................................... ประธานกรรมการ 

2.2 ......................................................................... กรรมการ 

2.3 ......................................................................... กรรมการ 

2.4 ......................................................................... กรรมการ 

2.5 ......................................................................... กรรมการและเลขานุการ 

2.6 ......................................................................... กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

  

   ทั งนี ตั งแต่   วนัที"  ............... เดือน .......................... พ.ศ. .................. 

    สั"ง    ณ    วนัที"  ............... เดือน .......................... พ.ศ. ..................                  
 

 

 

       

              อธิการบดีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล................... 
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เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง เลขที!………………………… 

การจา้ง…………………………………………………………………………………. 

ตามประกาศมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล………………………………………… 

ลงวนัที!…………………………………… 

        

 

 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล.............................................................   ซึ! งต่อไปนี'
เรียกวา่  “มหาวทิยาลยัฯ”  มีความประสงคจ์ะประกวดราคาจา้ง……………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

ณ……………………………………………………………………………………………………. 

 

โดยมีขอ้แนะนาํและขอ้กาํหนด ดงัต่อไปนี'  

1. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคา 

1.1 แบบรูปรายการละเอียด 

1.2 แบบใบเสนอราคา 

1.3 แบบสัญญาจา้ง 

1.4 แบบหนงัสือคํ'าประกนั 

(1) หลกัประกนัซอง 

(2) หลกัประกนัสัญญา 

  1.5   สูตรการปรับราคา รายละเอียดอยู่ในเงื!อนไขหลกัเกณฑ์ประเภทงานก่อสร้าง  
สูตรและวิธีการคํานวณที!ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ แนบท้ายเอกสารประกวดราคานี'   
จาํนวน…………………แผน่ 

  1.6       บทนิยาม 

(1) ผูเ้สนอราคาที!มีผลประโยชน์ร่วมกนั 

(2) การขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม 

1.7 แบบบญัชีเอกสาร 

(1) บญัชีเอกสารส่วนที!  1 

(2) บญัชีเอกสารส่วนที!  2 
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1.8 บญัชีแสดงปริมาณวสัดุและราคาค่าก่อสร้าง 

1.9 เอกสารแบ่งงวดงานและระยะเวลาก่อสร้าง 

1.10 แบบหนงัสือมอบอาํนาจ 

1.11 แบบหนงัสือรับรองของวศิวกรผูค้วบคุมงาน 

1.12 แบบบญัชีรายชื!อหุน้ส่วนผูจ้ดัการ/กรรมการผูจ้ดัการ 

1.13 แบบบญัชีรายชื!อผูมี้อาํนาจควบคุม 

 

2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 

2.1 ผูเ้สนอราคาตอ้งเป็นผูมี้อาชีพรับจา้งงานที!ประกวดราคาจา้ง 

2.2 ผูเ้สนอราคาตอ้งไม่เป็นผูที้!ถูกระบุชื!อไวใ้นบญัชีรายชื!อผูทิ้'งงาน  ของทางราช 

การและไดแ้จง้เวียนชื!อแลว้ หรือไม่เป็นผูที้!ไดรั้บผลของการสั!งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื!นเป็นผูทิ้'ง
งานตามระเบียบของทางราชการ 

  2.3 ผูเ้สนอราคาตอ้งไม่เป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูเ้สนอราคารายอื!น ณ วนั
ประกาศประกวดราคา หรือไม่เป็นผูก้ระทาํการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอย่างเป็นธรรม 
ตามขอ้ 1.6 

  2.4 ผูเ้สนอราคาตอ้งไม่เป็นผูไ้ดรั้บเอกสิทธิ( หรือความคุม้กนั ซึ! งอาจปฏิเสธไม่ยอม
ขึ'นศาลไทย เวน้แต่รัฐบาลของผูเ้สนอราคาไดมี้คาํสั!งใหส้ละสิทธิ( และความคุม้กนัเช่นวา่นั'น 

  2.5 ผูเ้สนอราคาตอ้งเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกนักบังานที!
ประกวดราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า……………………..บาท และเป็นผลงานที!เป็นคู่สัญญา
โดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ!น     
หน่วยงานอื!นซึ! งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ!น รัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานเอกชนที!มหาวิทยาลยัฯ  เชื!อถือ ผลงานดังกล่าวต้องเป็นผลงานในสัญญาเดียวเท่านั!นและ

เป็นผลงานที"มีอายุไม่เกนิ 5 ปี นับจากวนัที"ทาํการก่อสร้างเสร็จถึงวนัเปิดซองใบเสนอราคา 

 

 3.  หลกัฐานการเสนอราคา 

  ผูเ้สนอราคาจะตอ้งเสนอเอกสารหลกัฐานยื!นมาพร้อมกบัซองใบเสนอราคา โดยแยก
ไวน้อกซองใบเสนอราคาเป็น  2  ส่วน  คือ 
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3.1 บญัชีเอกสารส่วนที!  1  อยา่งนอ้ยตอ้งมีเอกสารดงัต่อไปนี'  
 (1)  ในกรณีผูเ้สนอราคาเป็นนิติบุคคล 

    (ก) ห้างหุ้นส่วนสามญัหรือห้างหุ้นส่วนจาํกดั    ให้ยื!นสําเนาหนงัสือ
รับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บญัชีรายชื!อหุ้นส่วนผูจ้ดัการ ผูมี้อาํนาจควบคุม พร้อมรับรองสําเนา
ถูกตอ้ง 

(ข)     บริษทัจาํกดัหรือบริษทัมหาชนจาํกดั ใหย้ื!นสาํเนาหนงัสือรับรอง 

การจดทะเบียนนิติบุคคล หนงัสือบริคณห์สนธิ บญัชีรายชื!อกรรมการผูจ้ดัการ ผูมี้อาํนาจควบคุมและ
บญัชีผูถื้อหุน้รายใหญ่ พร้อมรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

   (2) ในกรณีผูเ้สนอราคาเป็นผูเ้สนอราคาร่วมกนัในฐานะเป็นผูร่้วมคา้  ให้
ยื!นสาํเนาสัญญาของการเขา้ร่วมคา้ สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูร่้วมคา้  พร้อมให้ยื!นเอกสาร
การแสดงเป็นนิติบุคคลของผูเ้ขา้ร่วมคา้ตามที!ระบุไวใ้น  (1) 

   (3) สาํเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ!ม  ,  สาํเนาใบทะเบียนพาณิชย ์ 
(4) บญัชีเอกสารส่วนที!  1 ทั'งหมดที!ไดย้ื!นพร้อมกบัซองใบเสนอราคาตาม 

แบบในขอ้ 1.7 (1) 

  3.2  บญัชีเอกสารส่วนที!  2  อยา่งนอ้ยตอ้งมีเอกสารดงัต่อไปนี'  
   1. หนงัสือมอบอาํนาจซึ!งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย ในกรณีที!ผูเ้สนอราคา
มอบอาํนาจให้บุคคลอื!นลงนามในใบเสนอราคาแทน    และตอ้งนาํสําเนาบตัรประจาํตวัประชาชน
ของผูม้อบอาํนาจและผูรั้บมอบอาํนาจไปแสดงดว้ย 

   2. หลกัประกนัซอง  ตามขอ้ 5 

   3. สําเนาหนงัสือรับรองผลงานก่อสร้าง และสําเนาคู่สัญญาก่อสร้าง  ซึ! งรับรอง
สาํเนาถูกตอ้ง 

(3.1) สาํหรับหนงัสือรับรองผลงานก่อสร้าง   จะตอ้งมีรายละเอียดของ 

 วนั เดือน ปี  ชื!องานก่อสร้างและวนัที!งานแลว้เสร็จของสัญญาที!นาํมาใชรั้บรองผลงาน  ซึ! งออกโดย 
ส่วนราชการ/รัฐวสิาหกิจ/องคก์รมหาชน ที!เป็นคู่สัญญา 

 กรณีคู่สัญญาเป็นหน่วยงานเอกชน  หนงัสือรับรองผลงานจะตอ้งออกโดย  
ผูมี้อาํนาจดาํเนินการที!มีผลผูกพนั  หน่วยงาน หรือผูแ้ทนนิติบุคคล  พร้อมทั' งประทับตราของ
หน่วยงาน (ถา้มี) 

(3.2)  ผูที้!นาํใบรับรองผลงานของเอกชนมาใชเ้ป็นผลงานตามขอ้ 3.1นั'น  
จะตอ้งนาํเอกสารการเสียภาษีของผลงานดงักล่าวมาแสดงดว้ย 
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 4. สําเนาใบอนุญาตสํานักงานคณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพ
วศิวกรรม (ก.ว.) ไม่ตํ!ากวา่ประเภท ดงัต่อไปนี(    

 ก.   วฒิุวศิวกรโยธา     จาํนวน………………………… คน 

 ข.    สามญัวศิวกรโยธา    จาํนวน………………………… คน 

 ค. ภาคีวศิวกรโยธา จาํนวน………………………… คน 

 ง.   …………………     จาํนวน…………………………. คน 

 จ.    …………………    จาํนวน………………………… คน 

 ฉ. ………………… จาํนวน………………………… คน 

 

 โดยนาํหลกัฐานใบอนุญาตประกอบวิชาชีพดังกล่าว (หากจะใช้สําเนา
หรือภาพถ่ายจากเครื!องถ่ายเอกสาร ตอ้งรับรองสําเนาถูกตอ้งในสําเนานั(น โดยผูรั้บอนุญาต) และ
ใบรับรองการเป็นวศิวกรประจาํของนิติบุคคลนั(น ๆ  

5. ใหผู้เ้สนอราคาเสนอระบบการจดัการความปลอดภยัในการทาํงาน 

ก่อสร้าง  สาํหรับงานก่อสร้างประเภท 

            -   งานอาคารขนาดใหญ่  ที!มีพื(นที!อาคารรวมกนัทุกชั(นหรือ
ชั(นหนึ!งชั(นใดในหลงัเดียวกนัเกิน $,### ตารางเมตร  หรืออาคารที!มีความสูงตั(งแต่  '%.## เมตร  ขึ(น
ไป  และมีพื(นที!อาคารรวมกนัทุกชั(นหรือชั(นหนึ!งชั(นใดในหลงัเดียวกนัเกิน ',### ตารางเมตร  แต่ไม่
เกิน $,### ตารางเมตร 

- งานสะพานที!มีความยาวช่วงเกิน "#.## เมตร หรืองาน 

สะพานขา้มทางแยกหรือทางยกระดบั  หรือสะพานกลบัรถยนต ์ หรือทางแยกต่างระดบั 

- งานขดุ  หรือซ่อมแซม  หรือรื(อถอนระบบสาธารณูปโภค  
 ที!ลึกเกิน ".## เมตร 

- งานอุโมงค ์หรือ ทางลอด   
เพื!อป้องกนัและควบคุมอุบติัเหตุที!จะเกิดขึ(นตามมาตรฐานความปลอดภยัของกระทรวงแรงงานและ
สวสัดิการสังคมและกฎหมายอื!น ๆ ที!เกี!ยวขอ้ง    

 6. บญัชีเอกสารส่วนที! 2 ทั(งหมด ที!ไดย้ื!นพร้อมกบัซองใบเสนอราคา
ตามแบบในขอ้ 1.7 (2) 
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 4.   การเสนอราคา 

  4.1 ผูเ้สนอราคาตอ้งยื!นเสนอราคาตามแบบที!กาํหนดไวใ้นเอกสารประกวดราคานี'   
โดยไม่มีเงื!อนไขใด  ๆ ทั'งสิ'น  และจะตอ้งกรอกขอ้ความให้ถูกตอ้งครบถ้วน  ลงลายมือชื!อของผู ้
เสนอราคาใหช้ดัเจนจาํนวนเงินที!เสนอจะตอ้งระบุตรงกนัทั'งตวัเลขและตวัอกัษร  โดยไม่มีการขดูลบ
หรือแกไ้ข  หากมีการขูดลบ  ตก  เติม  แกไ้ข  เปลี!ยนแปลงจะตอ้งลงลายมือชื!อผูเ้สนอราคาพร้อม
ประทบัตรา (ถา้มี)  กาํกบัไวด้ว้ยทุกแห่ง 

  กรณีผูเ้สนอราคา  เสนอราคาโดยมิไดใ้ชใ้บเสนอราคาที!ไดรั้บจากมหาวิทยาลยัฯ  ใบ
เสนอราคาที!จัดทาํขึ' นต้องมีรูปแบบรายละเอียดและสาระสําคัญ  เช่นเดียวกับใบเสนอราคาที!
มหาวิทยาลยัฯ  จดัให้  หากใบเสนอราคาที!จดัทาํขึ'นมีความบกพร่องในสาระสําคญัซึ! งมีผลทาํให้ผู ้
เสนอราคา  เสียเปรียบต่อผูเ้สนอราคารายอื!น  ผูเ้สนอราคาจะตอ้งยอมรับในความบกพร่องและผล
การพิจารณาของคณะกรรมการ  โดยไม่มีเงื!อนไข 

4.2 ผูเ้สนอราคาจะตอ้งกรอกปริมาณวสัดุและราคาในบญัชีแสดงปริมาณงานและ 

ราคาค่าก่อสร้างให้ครบถ้วน  ซึ! งจะตอ้งแสดงรายการวสัดุอุปกรณ์ ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่าง ๆ  
รวมทั'งกาํไรไวด้ว้ย  โดยเอกสารส่วนนี'จะบรรจุรวมอยูใ่นซองใบเสนอราคา 

   ในการเสนอราคา ใหเ้สนอเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอ
ราคารวมและหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื!อนไขที!ระบุไวท้า้ยใบเสนอราคาให้
ถูกตอ้ง ทั'งนี' ราคารวมที!เสนอจะตอ้งตรงกนัทั'งตวัเลขและตวัหนงัสือ ถา้ตวัเลขและตวัหนังสือไม่
ตรงกนัให้ถือตวัหนงัสือเป็นสําคญั โดยคิดราคารวมทั'งสิ'น ซึ! งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ!ม ภาษีอากรอื!น 
และค่าใชจ่้ายทั'งปวงไวแ้ลว้ 

   ราคาที!เสนอจะตอ้งเสนอกาํหนดยืนราคาไม่นอ้ยกวา่ …………….วนั นบัแต่วนั
เปิดซองใบเสนอราคา โดยภายในกาํหนดยืนราคาผูเ้สนอราคาตอ้งรับผิดชอบราคาที!ตนไดเ้สนอไว้
และจะถอนการเสนอราคามิได ้

  4.3 ผูเ้สนอราคาจะต้องเสนอกําหนดเวลาดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน 
………….วนั  นบัถดัจากวนัลงนามในสัญญาจา้ง 

  4.4 ก่อนยื!นซองประกวดราคา  ผูเ้สนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา  แบบรูป และ
รายละเอียด ฯลฯ ให้ถี!ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาทั'งหมดเสียก่อนที!จะตกลงยื!นซอง
ประกวดราคาตามเงื!อนไขในเอกสารประกวดราคา 
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  4.5 ผูเ้สนอราคาจะตอ้งยื!นซองใบเสนอราคาที!ปิดผนึกซองเรียบร้อยจ่าหนา้ซองถึง  
”ประธานคณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคา” โดยระบุไวที้!หนา้ซองวา่ “ใบเสนอราคาตาม
เอกสารประกวดราคาเลขที!………………….”  ยื!นต่อคณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคา
ในวนัที!……………………………………………………….….ระหวา่งเวลา……………………น. 

ถึง………………..……น.  ณ………………………………………………………………………. 

 

   เมื!อพน้กาํหนดเวลายื!นซองประกวดราคาแลว้จะไม่รับซองประกวดราคาโดย
เด็ดขาด 

   ซองเสนอราคาที!ยื!นในกาํหนดตามเวลาดงักล่าวขา้งตน้     และไดล้งทะเบียนรับ
ซองไวแ้ลว้ จะถอนคืนไม่ได ้

   คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาจะดาํเนินการตรวจสอบคุณสมบติั
ของผูเ้สนอราคาแต่ละรายวา่ เป็นผูเ้สนอราคาที!มีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูเ้สนอราคารายอื!น ตามขอ้ 
1.6 (1) ณ วนัประกาศประกวดราคา หรือไม่ และประกาศรายชื!อผูเ้สนอราคาที!มีสิทธิไดรั้บการ
คดัเลือก   ก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา 

   หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาก่อนหรือในขณะที!มี
การเปิดซองใบเสนอราคาวา่ มีผูเ้สนอราคากระทาํการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็น
ธรรม ตามขอ้ 1.6 (2) และคณะกรรมการฯ เชื!อวา่มีการกระทาํอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคา
อยา่งเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตดัรายชื!อผูเ้สนอราคารายนั(นออกจากการเป็นผูเ้สนอราคา พร้อม
กบัแจง้ใหผู้เ้สนอราคารายดงักล่าวทราบ และมหาวทิยาลยัฯ  จะพิจารณาลงโทษผูเ้สนอราคาดงักล่าว
เป็นผูทิ้(งงาน เวน้แต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉยัไดว้า่ผูเ้สนอราคารายนั(นเป็นผูที้!ให้ความร่วมมือเป็น
ประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิไดเ้ป็นผูริ้เริ!มใหมี้การกระทาํดงักล่าว 

   ผูเ้สนอราคาที!ถูกตดัรายชื!อออกจากการเป็นผูเ้สนอราคาเพราะเหตุเป็นผูเ้สนอ
ราคาที!มีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูเ้สนอราคารายอื!น ณ วนัประกาศประกวดราคา หรือเป็นผูเ้สนอ
ราคาที!กระทาํการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์คาํสั!งดงักล่าวต่อ
ปลดักระทรวงภายใน 3 วนั นบัแต่วนัที!ไดรั้บแจง้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา การ
วนิิจฉยัอุทธรณ์ของปลดักระทรวงใหถื้อเป็นที!สุด 
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   คณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคาจะเปิดซองใบเสนอราคาของผูเ้สนอ
ราคาที!มีสิทธิไดรั้บการคดัเลือกดงักล่าวขา้งตน้   ณ ………………………………………….. 
………………………………………………ในวนัที!………………………………………………. 
 ตั(งแต่เวลา…………………..น.  เป็นตน้ไป 
 

   การยื!นอุทธรณ์ตามวรรค 5 ยอ่มไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซอง
ใบเสนอราคา เวน้แต่ปลดักระทรวงพิจารณาเห็นวา่ การขยายระยะเวลาดงักล่าวจะเป็นประโยชน์แก่
ทางราชการอยา่งยิ!ง  และในกรณีที!ปลดักระทรวงพิจารณาเห็นดว้ยกบัคาํคดัคา้นของผูอุ้ทธรณ์และ 

เห็นวา่การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที!ไดด้าํเนินการไปแลว้จะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการ
อยา่งยิ!ง  ปลดักระทรวงมีอาํนาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดงักล่าวได ้

 

5. หลกัประกนัซอง 

ผูเ้สนอราคาตอ้งวางหลกัประกนัซองพร้อมกบัการยื!นซองประกวดราคา   โดยใชห้ลกั 

ประกนัอยา่งหนึ!งอยา่งใดดงัต่อไปนี(  จาํนวน……………………………..บาท  (………………….. 
…………………………………………………) 

5.1 เงินสด 

5.2 เช็คที!ธนาคารสั!งจ่ายใหแ้ก่มหาวทิยาลยัฯ  โดยเป็นเช็คลงวนัที!ที!ยื!นซองประกวด 

ราคาหรือก่อนหนา้นั(นไม่เกิน  3  วนัทาํการของทางราชการ 

  5.3 หนงัสือคํ(าประกนัของธนาคารในประเทศตามแบบหนงัสือคํ(าประกนัดงัระบุใน
ขอ้ 1.4 (1) 

  5.4 หนงัสือคํ(าประกนัของบรรษทัเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษทั
เงินทุนหรือบริษทัเงินทุนหลกัทรัพยที์!ไดรั้บอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื!อการพาณิชยแ์ละ
ประกอบธุรกิจคํ( าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ! งได้แจง้ชื!อเวียนให้ส่วน
ราชการต่าง ๆ ทราบแลว้  โดยอนุโลมใหใ้ชต้ามแบบหนงัสือคํ(าประกนัดงัระบุในขอ้ 1.4 (1) 

5.5 พนัธบตัรรัฐบาลไทย 

หลกัประกนัซองตามขอ้นี(มหาวทิยาลยัฯ  จะคืนใหผู้เ้สนอราคาหรือผูค้ ํ(าประกนั 

ภายใน 15 วนันบัถดัจากวนัที!ไดพ้ิจารณาในเบื(องตน้เรียบร้อยแลว้ เวน้แต่ผูเ้สนอราคารายที!คดัเลือก
ไวซึ้! งเสนอราคาตํ!าสุดไม่เกิน  3  ราย  จะคืนให้ต่อเมื!อไดท้าํสัญญาหรือขอ้ตกลงหรือเมื!อผูเ้สนอราคา
ไดพ้น้จากขอ้ผกูพนัแลว้ 

   การคืนหลกัประกนัซองไม่วา่กรณีใด ๆ จะคืนใหโ้ดยไม่มีดอกเบี(ย 
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 6.  หลกัเกณฑ์และสิทธิในการพจิารณาราคา 

6.1 ในการประกวดราคาครั( งนี(  มหาวทิยาลยัฯ  จะพิจารณาตดัสินดว้ยราคารวม 

6.2 หากผูเ้สนอราคารายใดมีคุณสมบติัไม่ถูกตอ้งตามขอ้ 2 หรือยื!นหลกัฐานการ 

เสนอราคาไม่ถูกตอ้งหรือไม่ครบถว้นตามขอ้ 3 หรือยื!นซองประกวดราคาไม่ถูกตอ้งตามขอ้ 4 แลว้ 
คณะกรรมการฯ จะไม่รับพิจารณาราคาของผูเ้สนอราคารายนั(น เวน้แต่เป็นขอ้ผิดพลาดหรือผิดหลง
เพียงเล็กนอ้ย หรือที!ผดิแผกไปจากเงื!อนไขของเอกสารประกวดราคาในส่วนที!มิใช่สาระสําคญั ทั(งนี(  
เฉพาะในกรณีที!พิจารณาเห็นวา่จะเป็นประโยชน์ต่อมหาวทิยาลยัฯ  เท่านั(น 

6.3 มหาวทิยาลยัฯ  สงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผูเ้สนอราคา โดยไม่มีการ 

ผอ่นผนัในกรณีดงัต่อไปนี(  
   (1)  ไม่ปรากฏชื!อผูเ้สนอราคารายนั(น ในบญัชีผูรั้บเอกสารประกวดราคาหรือใน
หลกัฐานการรับเอกสารประกวดราคาของมหาวทิยาลยัฯ   
   (2) ไม่กรอกชื!อนิติบุคคล หรือลงลายมือชื!อผูเ้สนอราคาอยา่งหนึ!งอยา่งใดหรือ
ทั(งหมดในใบเสนอราคา 

   (3) เสนอรายละเอียดแตกต่าง หรือไม่ตรงตามเงื!อนไขที!กาํหนดในเอกสาร
ประกวดราคาที!เป็นสาระสาํคญัหรือมีผลทาํใหเ้กิดความไดเ้ปรียบเสียเปรียบแก่ผูเ้สนอราคารายอื!น 

   (4) ราคาที!เสนอมีการขดูลบ ตก เติม แกไ้ข  เปลี!ยนแปลง  โดยผูเ้สนอราคามิได้
ลงลายมือชื!อพร้อมประทบัตรา  (ถา้มี)  กาํกบัไว ้

  6.4 ในการตดัสินการประกวดราคาหรือในการทาํสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผล
การประกวดราคาหรือมหาวิทยาลัยฯ  มีสิทธิให้ผูเ้สนอราคาชี( แจงขอ้เท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือ
ขอ้เท็จจริงอื!นใดที!เกี!ยวขอ้งกบัผูเ้สนอราคาได ้ มหาวิทยาลยัฯ    มีสิทธิที!จะไม่รับราคาหรือไม่ทาํ
สัญญา หากหลกัฐานดงักล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกตอ้ง 

  6.5 มหาวิทยาลยัฯ  ทรงไวซึ้! งสิทธิที!จะไม่รับราคาตํ!าสุด หรือราคาหนึ! งราคาใดที!
เสนอทั(งหมดก็ได ้และอาจพิจารณาเลือกจา้งในจาํนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ!งรายการใด 
หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาโดยไม่พิจารณาจดัจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา  ทั( งนี( เพื!อ
ประโยชน์ของทางราชการเป็นสาํคญั และใหถื้อวา่การตดัสินของมหาวทิยาลยัฯ  เป็นเด็ดขาด ผูเ้สนอ
ราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได ้รวมทั(งมหาวทิยาลยัฯ  จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาและ
ลงโทษผูเ้สนอราคาเป็นผูทิ้(งงาน ไม่ว่าจะเป็นผูเ้สนอราคาที!ไดรั้บการคดัเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมี
เหตุที!เชื!อได้ว่าการเสนอราคากระทาํการโดยไม่สุจริต เช่น  การเสนอราคาอนัเป็นเท็จหรือใช้ชื!อ
บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื!นมาเสนอราคาแทน เป็นตน้ 
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   ในกรณีที!ผูเ้สนอราคาตํ!าสุด เสนอราคาตํ!าจนคาดหมายไดว้า่ไม่อาจดาํเนินงาน
ตามสัญญาได ้  คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาหรือมหาวิทยาลยัฯ  จะให้ผูเ้สนอราคา
นั(นชี( แจงและแสดงหลกัฐานที!ทาํให้เชื!อไดว้่าผูเ้สนอราคาสามารถดาํเนินงานตามประกวดราคาจา้ง
ให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ หากคาํชี( แจงไม่เป็นที!รับฟังได้ มหาวิทยาลยัฯ  มีสิทธิที!จะไม่รับราคาของผู ้
เสนอราคารายนั(น 

  6.6 ในกรณีที!ปรากฏขอ้เท็จจริงภายหลงัจากการเปิดซองประกวดราคาว่า ผูเ้สนอ
ราคาที!มีสิทธิได้รับการคดัเลือกตามที!ได้ประกาศรายชื!อไว ้ตามขอ้ 4.5  เป็นผูเ้สนอราคาที!มี
ผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูเ้สนอราคารายอื!น ณ วนัประกาศประกวดราคา หรือเป็นผูเ้สนอราคาที!
กระทาํการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม ตามขอ้ 1.6 มหาวิทยาลยัฯ  มีอาํนาจที!
จะตดัรายชื!อผูเ้สนอราคาที!มีสิทธิไดรั้บการคดัเลือกดงักล่าวออกจากประกาศรายชื!อ  ตามขอ้  4.5 

และมหาวทิยาลยัฯ  จะพิจารณาลงโทษผูเ้สนอราคารายนั(นเป็นผูทิ้(งงาน 

   ในกรณีนี( หากปลดักระทรวงพิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอ
ราคาที!ไดด้าํเนินการไปแลว้จะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ!ง ปลดักระทรวงมีอาํนาจยกเลิก
การเปิดซองใบเสนอราคาดงักล่าวได ้

 

 7.  การทาํสัญญาจ้าง 

  ผูช้นะการประกวดราคาจะตอ้งทาํสัญญาจา้งตามแบบสัญญาดงัระบุในขอ้ 1.3 กบั
มหาวิทยาลยัฯ  ภายใน  7  วนั  นบัถดัจากวนัที!ไดรั้บแจง้และจะตอ้งวางหลกัประกนัสัญญาเป็น
จาํนวนเงินเท่ากบัร้อยละห้า  ของราคาค่าจา้งที!ประกวดราคาได ้ให้มหาวิทยาลยัฯ  ยึดถือไวใ้นขณะ
ทาํสัญญา  โดยใชห้ลกัประกนัอยา่งหนึ!งอยา่งใด ดงัต่อไปนี(  

7.1 เงินสด 

7.2 เช็คที!ธนาคารสั!งจ่ายใหม้หาวทิยาลยัฯ  โดยเป็นเช็คลงวนัที!ที!ทาํสัญญาหรือก่อน 

หนา้นั(นไม่เกิน 3 วนัทาํการของทางราชการ 

7.3 หนงัสือคํ(าประกนัของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนงัสือคํ(าประกนัดงั 

 ระบุในขอ้ 1.4 (2) 

  7.4 หนงัสือคํ(าประกนัของบรรษทัเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษทั
เงินทุน หรือบริษทัเงินทุนหลกัทรัพย ์ที!ไดรั้บอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื!อการพาณิชยแ์ละ
ประกอบธุรกิจคํ(าประกนัตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย    ซึ! งไดแ้จง้ชื!อเวียน    ให้ส่วน
ราชการต่าง ๆ ทราบแลว้ โดยอนุโลมใหใ้ชต้ามแบบหนงัสือคํ(าประกนัดงัระบุในขอ้ 1.4 (2)  
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'.%   พนัธบตัรรัฐบาลไทย 

หลกัประกนันี(จะคืนใหโ้ดยไม่มีดอกเบี(ยภายใน 15 วนั นบัถดัจากวนัที!ผูช้นะ 

การประกวดราคา (ผูรั้บจา้ง) พน้จากขอ้ผกูพนัตามสัญญาจา้งแลว้ 

 

8. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 

มหาวทิยาลยัฯ    จะจ่ายเงินค่าจา้งโดยแบ่งออกเป็น………………………..งวด     โดย 

มีรายละเอียดตามเอกสารแบ่งงวดงานและระยะเวลาก่อสร้าง ดงัแนบ 

  การจ่ายเงินตามเงื!อนไขแห่งสัญญานี(  มหาวทิยาลยัฯ  (ผูว้า่จา้ง)จะโอนเงินเขา้บญัชีเงิน
ฝากธนาคารของผูรั้บจา้ง  ชื!อธนาคาร....................................................................................สาขา
..................................  ชื!อบญัชีธนาคาร.....................................................................................เลขที!
บญัชี...........................................................ทั(งนี(   ผูรั้บจา้งตกลงเป็นผูรั้บภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือ
ค่าบริการอื!นใดเกี!ยวกบัการโอนที!ธนาคารเรียกเก็บ  และยินยอมให้มีการหกัเงินดงักล่าวจากจาํนวน
เงินโอนในงวดนั(น ๆ 

 

9.  อตัราค่าปรับ 

ค่าปรับตามแบบสัญญาจา้งขอ้ 15 จะกาํหนดในอตัราร้อยละ   0.10  ของค่าจา้ง 

ตามสัญญาต่อวนัแต่ไม่ตํ!ากวา่วนัละ  100  บาท   
 

10.  การรับประกนัความชํารุดบกพร่อง 

ผูช้นะการประกวดราคาซึ!งไดท้าํขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ หรือทาํสัญญาจา้งตามแบบ 

ดงัระบุในขอ้ 1.3  แลว้แต่กรณี  จะตอ้งรับประกนัความชาํรุดบกพร่องของงานจา้งที!เกิดขึ(นภายใน
ระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่ ……………..เดือน…………….ปี  นบัถดัจากวนัที!มหาวิทยาลยัฯ  ไดรั้บมอบ
งาน  โดยผูรั้บจา้งตอ้งรีบจดัการซ่อมแซมแกไ้ขให้ใช้การไดดี้ดงัเดิมภายใน……………วนั นบัถดั
จากวนัที!ไดรั้บแจง้ความชาํรุดบกพร่อง 
 

11. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื!น ๆ  

11.1 เงินค่าจา้งสาํหรับงานจา้งครั( งนี(  ไดม้าจากเงินงบประมาณประจาํปี  เงินกู ้จาก 

……………………………………..และเงินช่วยเหลือจาก………………………………..………. 
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   การลงนามในสัญญาจะกระทาํได้ต่อเมื!อมหาวิทยาลยัฯ  ได้รับอนุมติัเงินค่า
ก่อสร้างจากงบประมาณประจําปี  เ งินกู้จาก…………………………………………..และเงิน
ช่วยเหลือจาก…………………………………………………………… 

   ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั' งนี'   เป็นเงินทั'งสิ'น……….. 

………………………… บาท      (…………………………………………….) 

 

  11.2 เมื!อ มหาวทิยาลยัฯ  ไดค้ดัเลือกผูเ้สนอราคารายใดให้เป็นผูรั้บจา้งและไดต้กลง
จา้งตามประกวดราคาจา้งแลว้ ถา้ผูรั้บจา้งจะตอ้งสั!งหรือนาํสิ!งของมาเพื!องานจา้งดงักล่าวเขา้มาจาก
ต่างประเทศและของนั'นต้องนําเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที!มีเรือไทยเดินอยู่  และสามารถ
ใหบ้ริการรับขนไดต้ามที!รัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมประกาศกาํหนด   ผูเ้สนอราคา  ซึ! งเป็นผู ้
รับจา้งจะตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยการส่งเสริมการพาณิชยนาว ีดงันี'  
   (1) แจ้งการสั!งหรือนาํสิ! งของดงักล่าวเขา้มาจากต่างประเทศต่อกรมการ
ขนส่งทางนํ' าและพาณิชยนาวีภายใน  7  วนั  นบัถดัจากวนัที!ผูรั้บจา้งสั!งหรือซื'อของจากต่างประเทศ  
เวน้แต่เป็นของที!รัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวน้ใหบ้รรทุกโดยเรืออื!นได ้

   (2) จัดการให้สิ! งของดังกล่าวบรรทุกโดยเ รือไทย หรือเรือที! มี สิทธิ
เช่นเดียวกบัเรือไทยจากต่างประเทศมายงัประเทศไทย เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตจากกรมการขนส่งทาง
นํ' าและพาณิชยนาวีให้บรรทุกสิ!งของนั'นโดยเรืออื!นที!มิใช่เรือไทย  ซึ! งจะตอ้งไดรั้บอนุญาตเช่นนั'น
ก่อนบรรทุกของลงเรืออื!น หรือเป็นของที!รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวน้ให้
บรรทุกโดยเรืออื!น 

   (3) ในกรณีที!ไม่ปฏิบติัตาม (1) หรือ (2) ผูรั้บจา้งจะตอ้งรับผิดตามกฎหมาย
วา่ดว้ยการส่งเสริมการพาณิชยนาว ี

  11.3 ผูเ้สนอราคาซึ! งมหาวิทยาลยัฯ  ไดค้ดัเลือกแลว้ไม่ไปทาํสัญญาหรือขอ้ตกลง
ภายในเวลาที!ทางราชการกาํหนดดงัระบุในขอ้ 7 มหาวทิยาลยัฯ  จะริบหลกัประกนัซองหรือเรียกร้อง 
 

จากผูอ้อกหนงัสือคํ'าประกนัซองทนัทีและอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื!น (ถ้ามี)  

รวมทั'งจะพิจารณาใหเ้ป็นผูทิ้'งงานตามระเบียบของทางราชการ   

  11.4 มหาวิทยาลยัฯ  สงวนสิทธิที!จะแกไ้ขเพิ!มเติมเงื!อนไขหรือขอ้กาํหนดในแบบ
สัญญาใหเ้ป็นไปตามความเห็นของสาํนกังานอยัการสูงสุด (ถา้มี) 
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12.  การปรับราคาค่าก่อสร้าง 

การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามหลกัสูตรการปรับราคาไดด้งัระบุในขอ้ 1.5 จะนาํ 

มาใชใ้นกรณีที!ค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพิ!มขึ'น  
  สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K)  จะตอ้งคงที!ที!ระดบัที!กาํหนดไวใ้นวนัแลว้เสร็จตามที!
กาํหนดไวใ้นสัญญา   หรือภายในระยะเวลาที!มหาวทิยาลยัฯ  ไดข้ยายออกไป  โดยจะใชสู้ตรของทาง
ราชการที!ไดร้ะบุในขอ้ 1.5 

 

13. มาตรฐานฝีมือช่าง 

เมื!อมหาวทิยาลยัฯ  ไดค้ดัเลือกผูเ้สนอราคารายใดใหเ้ป็นผูรั้บจา้งและไดต้กลง จา้ง 

ก่อสร้างตามประกาศนี'แลว้ ผูเ้สนอราคาจะตอ้งตกลงวา่ในการปฏิบติังานก่อสร้างดงักล่าว ผูเ้สนอราคา
จะตอ้งมีและใชผู้ผ้่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจาก คณะกรรมการกาํหนดมาตรฐานและทดสอบ
ฝีมือแรงงาน สถาบนัของทางราชการอื!นหรือสถาบนัเอกชนที!ทางราชการรับรอง หรือผูมี้วุฒิบตัร ระดบั 
ปวช.  ปวส.  และ ปวท.  หรือเทียบเท่าจากสถาบนัศึกษาที! ก.พ. รับรองให้เขา้รับราชการได ้ ในอตัราไม่
ตํ!ากวา่ร้อยละ …10….ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะตอ้งมีช่างจาํนวนอยา่งนอ้ย  1  คน  ในแต่ละสาขาช่าง
ดงัต่อไปนี'  
 

  13.1……ช่างเชื!อมไฟฟ้า………………………………………………………… 

  13.2……ช่างเชื!อมแก๊ส…..………………………………………………………. 

  13.3……ช่างติดตั'งและเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร…………………………….. 

  13.4……ช่างเครื!องทาํความเยน็และเครื!องปรับอากาศ………………………….. 

  13.5……ช่างไม ้ (ก่อสร้าง) ………………………………………………………. 

  13.6……ช่างท่อและสุขภณัฑ…์…………………………………………………. 

  13.7……ช่างก่ออิฐ……………………………………………………………….. 

  13.8……ช่างฉาบปูน……………………………………………………………… 

  13.9……ช่างเหล็กเสริมคอนกรีต………………………………………………….. 

  13.10………………………………………………………………………………. 

  13.11………………………………………………………………………………. 

  13.12………………………………………………………………………………… 
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   ผูรั้บจา้งจะตอ้งเสนอรายชื!อผูที้!มีมาตรฐานฝีมือช่างดงักล่าวก่อนที!จะเริ!มปฏิบติังานใน
แต่ละส่วนงาน 

 

14. จัดทาํและติดตั!งแผ่นป้าย   

ผูรั้บจา้งจะตอ้งรับผดิชอบในการดาํเนินการ จดัทาํ    และติดตั'งแผน่ป้ายขนาดไม่ตํ!า 

กวา่…1.20  x  2.40  …เมตร   อยา่งนอ้ย..…1……จุด  แสดงรายละเอียดเกี!ยวกบังานก่อสร้างไว ้ ณ  
บริเวณสถานที!ก่อสร้าง  โดยมีรายละเอียดในการประกาศ ดงันี' คือ 

1. ชื!อหน่วยงาน  เจา้ของโครงการ  สถานที!ติดต่อ  และหมายเลขโทรศพัทพ์ร้อม 

        ดวงตราหน่วยงานเจา้ของโครงการ 

2.   ประเภทและชนิดของสิ!งก่อสร้าง 

3. ปริมาณงานก่อสร้าง 

4. ชื!อ  ที!อยู ่ ผูรั้บจา้งพร้อมหมายเลขโทรศพัท ์

5. ระยะเวลาเริ!มตน้และระยะเวลาสิ'นสุด 

6. วงเงินค่าก่อสร้าง 

7. ชื!อเจา้หนา้ที!  ของส่วนราชการผูค้วบคุมงานพร้อมหมายเลขโทรศพัทแ์ละตอ้ง 

        เสนอแบบป้ายใหผู้ว้า่จา้งใหค้วามเห็นชอบก่อน 

 

15. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 

  ในระหว่างระยะเวลาก่อสร้างผูรั้บจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที!กฎหมายและ
ระเบียบไดก้าํหนดไวโ้ดยเคร่งครัด 

 

 

                                                     มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล…………………………….. 

                                     วนัที! ……………..เดือน……………………..พ.ศ………………… 
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ใบรับและเปิดซองประกวดราคา 

 

 ของครุภณัฑ…์……………………………………………………………………………………………………….. 

เรียน ประธานกรรมารพิจารณาผลการประกวดราคา 
 คณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคาไดรั้บซองเมื อวนัที ……….….เดือน……….…………พ.ศ……………. 

ตั!งแต่เวลา………….…………น. ถึงเวลา……………………….…………น. ไวแ้ลว้รายชื อและจาํนวนซองที ไดรั้บมีดงันี! 
 1………………………………………………………………………….จาํนวน……………………….ซอง 

 2………………………………………………………………………….จาํนวน……………………….ซอง 

 3………………………………………………………………………….จาํนวน…………….………….ซอง 

 4………………………………………………………………………….จาํนวน………….…………….ซอง 

 5………………………………………………………………………….จาํนวน………….…………….ซอง 

 6………………………………………………………………………….จาํนวน…………………..…….ซอง 

 7………………………………………………………………………….จาํนวน………………..……….ซอง 

 8………………………………………………………………………….จาํนวน………………………….ซอง 

 9………………………………………………………………………….จาํนวน………………………….ซอง 

 10………………………………………………………………………….จาํนวน…………..…………….ซอง 

  

 รวมทั!งสิ!น………………………ราย    รวมจาํนวน…………………..ซอง 
 มีเงินสดมดัจาํซอง……………..ราย          เป็นเงิน……………….…บาท 

 เช็ค…………………………….ฉบบั          เป็นเงิน………………….บาท 

 หนงัสือคํ!าประกนั…………….ฉบบั          เป็นเงิน………………….บาท 

 คณะกรรมการรับและเปิดซองไดเ้สนอซองประกวดราคามาพร้อมบนัทึกนี!แลว้ ส่วนเงินและหลกัฐานการมดัจาํซองได้
ส่งใหฝ่้ายธุรการ วทิยาเขต…………………..แลว้ 
 ลงชื อ……………………………………………ประธานกรรมการ 
 ลงชื อ…………………………………………….กรรมการ 
 ลงชื อ…………………………………………….กรรมการ 
 ลงชื อ…………………………………………….กรรมการ 
ไดรั้บเงินและหลกัฐานขา้งตน้ไวถู้กตอ้งแลว้ 
 ลงชื อ…………………………………………….เจา้หนา้ที การเงิน  
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